
 

ICT plán 
 

Stávající stav 

 

1. Škola má celkově 694 žáků, z toho 1. stupeň 474 žáků a 2. stupeň 220 žáků. 
2. Současný počet pedagogických pracovníků je 48, z toho 12 vychovatelek Škola 

disponuje 2 počítačovými učebnami, má 11 odborných pracoven, 24 běžných tříd. 
Počet přípojných míst vybudovaných v rámci celkové rekonstrukce školy je 85. 
Z finančních zdrojů poskytnutých zřizovatelem škola disponuje 26 pracovními 
stanicemi a 18 notebooky na úseku pedagogických pracovníků, 3 na úseku provozních 
zaměstnanců, 2 na úseku vychovatelů, 2 servery. K dispozici je 14 dataprojektorů, 7x 
scanner, 9 x místní tiskárny, 7 x multifunkční 7 síťové tiskárny, 8x digitální fotoaparát, 
8x interaktivní tabule. 

3. Standardní pracovní prostředí žáka v pracovně č. 1 – procesor INTEL CORE 2 DUO 
E7400 775 BOX 4 GB DDR2 RAM, 320 GB sata HDD, 17“ monitor, OS MS Windows 10 
Profesional, Open office 3.1 a vyšší, síťové výukové programy firmy Terasoft, 
Didaktika a jiné.  

4. Standardní pracovní prostředí žáka v pracovně č. 2 – procesor INTEL Core i3, 4 GB 
RAM, 500GB HDD, 17“ LCD monitor, OS MS Windows XP Profesional, Libreoffice, 
Microsoft office 2010 síťové výukové programy firmy Terasoft Didaktika a jiné. 

5. Standardní pracovní stanice pedagoga – heterogenní prostředí dle možnosti nákupu, 
procesor 1GHz – CORE i3, 512MB-4GB RAM, 80-750 GB HDD, 17“-22“ “ OS Windows, 
XP, 7, MS Office, OpenOffice, Libreoffice, síťové výukové programy firmy Terasoft, 
Didaktika a jiné. 

6. Způsob zajištění přípojných míst – strukturovaná kabeláž 100Mb, UTP cat5e, WIFI 
7. V současnosti máme vyhrazené připojení, WiFi 8Mb/s od firmy BrázdimNet. 
8. V rámci vlastní počítačové sítě školy (finanční prostředky zřizovatele), 1x win 2003 R2 

server,  1x win 2012 server) zajišťujeme antivirovou ochranu, sdílené diskové 
prostory pro ukládání a archivaci dat, síťové výukové programy. 

9. Poskytujeme interaktivní webové služby pro pedagogy a rodiče ve spolupráci 
s www.iskola.cz/zscelakovice. 

10. Všechny licence na OS Windows a MS Office jsou řešeny přes Microsoft select 
(licence pro školství). 

 
Cílový stav 

1. Postupná výměna staršího hardware tak, aby mohly být zajištěny standardy snadné 
obnovy pracovních stanic. 

2. Přechod na plnou digitalizaci dokumentů, elektronická třídní kniha, elektronické 
třídní výkazy, elektronické žákovské knížky. 

3. Vybudování moderně zařízených (interaktivní tabule, dataprojektor, PC) tříd. 
4. Interaktivní pracovna 

Dosažení cílového stavu 

1. Školení pedagogických pracovníků na digitalizaci dokumentů provádíme pomocí 
vlastních personálních zdrojů. 

2. V oblasti dovybavení, obnovy hardware a software jsme vázáni na finanční dotace 
zřizovatele Města Čelákovice. Grantech z MŠMT a EU. 

3. Počítáme s financováním z vlastních zdrojů, grantů a sponzorských darů. 
 

V Čelákovicích 1.2.2017 


