
 

 

 
ICT PLÁN 2015/16 

 
 

ICT plán školy popisuje stávající stav cíle, kterých chce škola v souladu se Standardem ICT služeb 

ve škole v oblasti ICT vybavení dosáhnout a postup jejich dosažení. Plán se zpracovává na období 

2 let tj. od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2017. ICT plán je neustále dopracováván a upravován podle změn, 

ke kterým v průběhu realizace dochází. 

Plán je sestaven podle metodického pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy stanovující 

„Standard ICT služeb ve škole“ a náležitosti dokumentu „ICT plán školy“ jako podmínky čerpání 

účelově určených finančních prostředků státního rozpočtu v rámci SIPVZ - aktualizace 

(č. j. 30799/2005-551 ze dne 12. 12. 2005). 

Při jeho zpracování byla považována za stávající stav situace ke dni 30. 9. 2015. Počet žáků a učitelů je 

dle výše uvedených pokynů uveden v souladu se statistickými zahajovacími výkazy pro aktuální školní 

rok 2015/2016. 

 

Stávající stav k 30. 09. 2015  
 

Počet žáků: 1018 

 1. stupeň: 586+27 

 2. stupeň: 229 

 MŠ: 176 

Počet pedagogických pracovníků: 94 

 pedagogové ZŠ: 66 

 pedagogové MŠ: 14 

 pedagogové ŠD a ŠK: 14 

 asistenti pedagoga: 10 + 2 (MŠ) 

Počet koncových stanic – stolní PC pro žáky: 79 

Počet koncových stanic – v odborných učebnách: 25 + 1 (ŠD) + 1 (PT) + 1(etoped) 

Počet koncových stanic – stolní PC pro zaměstnance: 27 + 2 (ŠJ) + 4 (MŠ) 

 

FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA 
BARRANDOV II PŘI PEDF UK 

PRAHA 5 – HLUBOČEPY, V REMÍZKU 7/919  



Počet koncových stanic – notebook: 30 

Počet serverů: 3 

 

Školení zaměstnanců školy: 

 Z – Základní uživatelské malosti – všichni – školení úrovně Z bylo ukončeno (2004). Tyto ICT 

kompetence jsou dnes součástí profilu žáka ZŠ. V rámci SIPVZ se podařilo poskytnout 

pedagogickým pracovníkům základní ICT kompetence, které však neumožňují pedagogickým 

pracovníkům využít ICT v plné šíři ve vzdělávacím procesu. Zbývajícím pedagogickým 

pracovníkům bude dána možnost administrativního udělení nebo přezkoušení 

prostřednictvím akreditovaných lektorů SIPVZ v souladu s pravidly pro školicí střediska SIPVZ 

uvedenými v materiálu č.j. 24 035/2005-551. 

 V úrovni P – Vzdělávání poučených uživatelů – je na naší škole vyškolena část pedagogických 

pracovníků. Vzdělávání v oblasti P probíhalo modulárně (celkem 3 moduly). Plně rozvíjí ICT 

kompetence pedagogických pracovníků, vybavuje je potřebnými znalostmi a dovednostmi 

pro plnohodnotné využití ICT ve vzdělávacím procesu. 

 Většina zaměstnanců školy je vzdělávána na úrovni S – Specifické vzdělávání, protože systém 

modulárního vzdělávání poučených uživatelů nepostihoval všechny potřeby ICT vzdělávání 

pedagogických pracovníků. Jsou zde skupiny pedagogických pracovníků, kteří se průběžně 

vzdělávají ve specifických oblastech ICT, které využijí v souladu s potřebami školy a pro svoji 

konkrétní práci. Toto vzdělávání probíhá v institucích, jejichž vzdělávací akce jsou MŠMT 

akreditovány v systému DVPP. Každému pedagogickému pracovníku by měla být umožněna 

alespoň jedna vzdělávací akce typu S každé 3 roky. 

 Zaměstnanci školy jsou pravidelně proškolováni v užívání PC – MS office, internet, grafické 

programy, SW pro interaktivní tabule (SmartNotebook) atd. 

 Školení M určené pro ICT koordinátory má jeden zaměstnanec školy. 

 

Infrastruktura školy z hlediska ICT 
 

PC pracovna: 3 (PC1, PC2 – 30 + 1; PC3 – 15 + 1) 

Pracovna s interaktivní tabulí: 12 + 1 (PT)  

Pracovna s interaktivním dataprojektorem: 1 

Mobilních dataprojektorů: 2 

Pracovna s dataprojektorem a plátnem: 11 + 1 (divadlo) + 1 (sborovna) + 1 (ŠD) 

PC pro potřeby: 



 žáka: 75 (PC učebny) + 4 (multimediální uč. 1. stupně) 

 zaměstnance školy: 29 + 4 (MŠ) + 30 (odb. pracovny) 

Notebook pro potřeby: 

 žáka: 1 

 zaměstnance školy: 29 

Multifunkční tisková zařízení: 2 (sborovna) + 6 (vedení školy) + 2 (MŠ) + 2 (ŠJ) + (1 ŠD) 

Tiskárny černobílé: 13  

 

Standardní pracovní prostředí uživatele (stejné pro žáka a učitele) 

 operační systém MS Windows 7 

 kancelářský balík MS Office 2010 

 prohlížeče Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox 

 antivirový software Eset 

 další software pro práci s interaktivní tabulí, multimédii či výuku dle zaměření a vybavení 

konkrétní pracovny 

 

Počítačová síť ve škole 
 

Počítačová síť LAN je po budově realizována technologií Ethernet z hlavního uzlu páteřními linkami 

do pobočných rozvodných center a z nich pak místními rozvody k jednotlivým přípojným místům. 

Páteřní spoje jsou realizovány v rychlosti 1Gbps kabeláží UTP cat. 6a, lokální rozvody rychlostí 

100Mbps kabeláží UTP cat. 5e. 

Hlavní uzel se nachází v serverovně a tvoří jej switch 3Com Switch 4200G 48port, pobočná rozvodná 

centra jsou umístěna v rozvaděčích v jednotlivých pavilonech a jednotlivých počítačových učebnách. 

Síť je fyzicky rozdělena na žákovský subnet, zahrnující všechny přípojky v učebnách, včetně 

počítačových a učitelský subnet zahrnující všechny přípojky v kabinetech a administrativních částech 

školy. Poněkud atypicky a nešťastně je na žákovský subnet připojena i školní jídelna. 

Pro potřeby pracovníků školy je vytvořeno jedno přípojné místo bezdrátové sítě wifi v zasedací 

sborovně a je napojeno do učitelského subnetu. Druhé přípojné místo wifi se nachází v učebně U2-

311, je připojeno do žákovského subnetu a slouží k výuce. 

Správu PC sítě zajišťuje OSVČ Libor Zídek pravidelně minimálně jednou týdně a do jedné hodiny 

na požádání. 

 

 



Rychlost a způsob připojení školy k internetu 
 

Připojení k internetu v hlavní budově V Remízku 7/919 je realizováno bezdrátovým připojením 

o rychlosti 30Mbps s agregací 1:1 od poskytovatele T-mobile. 

Na straně školy je zakončeno routerem ZyXel USG310, který zajišťuje připojení celé sítě LAN k 

internetu. Zároveň zastává funkci firewallu chránící celou síť a prostřednictvím licencovaných 

rozšíření zároveň provádí antivirovou kontrolu stahovaného obsahu a pro žákovský subnet filtraci 

nevhodného obsahu. 

Na pracovištích Záhorského 2/887 a Peškova 1/963 jsou připojení k internetu realizována shodně 

pomocí ADSL technologie s rychlostí 20 Mbps od poskytovatele T-mobile, na straně školy zakončené 

poskytovatelem dodávaným routerem ZyXEL P-660HN-T3A. Vzhledem k tomu, že pracoviště 

disponují jen minimálním množstvím výpočetní techniky, která je využívána výhradně zaměstnanci 

školy, je toto řešení dostačující. 

 

Serverové služby 
 

Celkem serverů: 3 

Všechny servery mají zajištěno záložní napájení UPS pro případ výpadku elektrické energie. 

Server 1: 

 Model: IBM x3650 7979-KYG 

 Konfigurace: 1xCPU E5420,RAM 6GB, HDD  8x146GB 2,5" 10k SAS 

 OS: Vmware ESXi 6.0 

 Provozovaný virtuální OS: Windows Server 2008 Std CZ SP2 

 Funkce: Souborový server 

Server 2: 

 Model: Fujitsu RX 100 S8 

 Konfigurace: 1xCPU E3-1270,RAM 32GB,HDD 2x200GB SSD + 2x900GB SAS 10k 

 OS: Fujitsu Customized Image v311-1 (based on ESXi 5.5 Update 1 VMKernel Release Build 

1746018) 

 Provozovaný virtuální OS: Windows server 2012 R2 Standart 

 Funkce: Active directory, DHCP server, DNS server, Windows update 

Server 3: 

 Model: IBM x3550 M3 7944-K1G 

 Konfigurace:  1xCPU 1xE5506,RAM 4GB, HDD 2x300GB 2,5" 10k 



 OS: Vmware ESXi 4.1 

 Provozovaný virtuální OS: Windows Server 2008 R2 Standard 

 Funkce: Aplikační server 

 

Elektronická pošta a webová prezentace 
 

Pro emailovou komunikaci využívá škola cloudové řešení firmy Microsoft v podobě služby Exchange 

Online, patřící do rodiny Office 365. Celý systém je spravován firmou Microsoft a hostován na jejím 

zařízení, škola zajišťuje pouze aktualizaci uživatelů. 

Hlavním a preferovaným poštovním klientem je webové rozhraní služby, které nabízí i poměrně 

pokročilé funkce, někteří uživatelé navíc využívají emailové klienty, převážně na mobilních zařízeních.  

Zaměstnanci používají jednotnou e-mailovou adresu ve tvaru jmeno.prijmeni@fzsbarr.cz. 

Od zřizování školních adres žákům bylo upuštěno pro nezájem a administrativní náročnost, žáci 

ke komunikaci se školou používají své osobní adresy provozované mimo školu. 

Prezentace školy je zajištěna na stránkách www.fzsbarr.cz. Tyto stránky jsou pravidelně 

aktualizovány. 

 

Dodržování podmínek autorského zákona, licenční ujednání 
 

Veškerý software je legálně zakoupený, pronajatý nebo má volnou licenci, aktualizovaný je podle 

potřeby a nabídek trhu. 

 

Srovnání současného stavu s požadovaným ICT standardem 
 

Škola splňuje požadavky zveřejněné v metodickém pokynu MŠMT 

„Standardy ICT služeb ve škole“. 

 

 

Cílový stav školy 
 

Krátkodobé cíle – do 30. 9. 2017 
 

 Sjednotit typy pracovních stanic v PC1 a PC2 – nákup 30 PC 

 Vybavení dalších min. 3 učeben IT 

 Vybavení pracovny etopeda IT 

mailto:jmeno.prijmeni@fzsbarr.cz
file:///C:/Users/Libor/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/QRO43BMX/www.fzsbarr.cz


 Osadit všechny třídy pevným pc 

 Změna webových stránek – využití WordPress 

 Zakoupení 2 ks MagicBox do MŠ 

 Zakoupení nových vhodných interaktivních pomůcek, SW 

 Pravidelný upgrade stávajícího SW vybavení 

 Postupné rozvíjení a zdokonalování schopností práce s ICT ve výuce u všech pedagogických 

pracovníků prostřednictvím interních i externích školení – tvorba interaktivních učebních 

materiálů, pokročilá práce s Microsoft Office 

 

Dlouhodobé cíle – horizont 5 let 
 

 Vybavení dalších min. 5 učeben IT 

 Vybudování TV studia 

 Spuštění webových aplikací IS Bakalář 

 Vybudování bezdrátové internetové sítě pro zavedení mobilních žákovských zařízení do výuky 

 Proškolení pedagogů v metodách zapojení a využívání žákovských mobilních zařízení do výuky 

 Rozvíjení a zdokonalování schopností práce s ICT ve výuce u všech pedagogických pracovníků 

prostřednictvím interních i externích školení – tvorba, sdílení a plné využívání interaktivních 

učebních materiálů pro práci s IT, pokročilá práce s Microsoft Office, použití e-learningu, … 

 Zapojení e-learningu do výuky 

 Aktivní využívání InspIS SET, Datakabinet, Ve škole.cz, Proškoly.cz + další portály k vzdělávání, 

testování žáků i učitelů 

 Nákup a zapojení druhé UPS v serverovně 

 Instalace rozvaděče a datových rozvodů na pracovišti Peškova 1/963 

 

Předpokládaný postup dosažení cílového stavu 
 

Jednotlivé kroky vedoucí k dosažení cílového stavu, které vyžadují finanční prostředky, budou 

realizovány postupně tak, jak se podaří tyto prostředky získat. Kroky vedoucí k cílovému stavu, které 

nevyžadují finanční prostředky, budeme realizovat průběžně. 

Budeme vybírat vhodná školení pro pedagogy u akreditovaných školicích středisek. Budeme 

organizovat vlastní školení podle aktuální potřeby. 

Budeme se snažit vybudovat vlastní databázi DUM 

 



Finanční zajištění uvedeného postupu 
 

 základní finanční zajištění ICT plánu vychází z rozpočtu školy 

 dalším zdrojem pro finanční zajištění ICT plánu jsou příspěvky a dotace od zřizovatele – 

MČ Praha 5, magistrátu hl. m. Praha 

 část financí je možné čerpat z projektů, které jsou financovány z rozpočtu státu 

nebo z projektů EU 

 jednou z možností jsou i sponzorské dary od fyzických nebo právnických osob 

 

 

V Praze 1. 10. 2015 

 

 

Zpracovala: Ing. Ivana Žáčková, koordinátor ICT 

Schválil: Mgr. Milan Holub, ředitel školy 


