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Záměry školy v oblasti ICT pro období 2014 – 2016

Úvod
Základní škola mateřská škola Olšany, okres Šumperk vydává tento ICT (informační a
komunikační technologie) plán školy, kterým formuluje hlavní úkoly a cíle školy v rámci státní
informační politiky ve vzdělávání. Plán školy je zpracován s výhledem do konce roku 2016,
přičemž poté dojde k vyhodnocení plánu a jeho aktualizaci.

STÁVAJÍCÍ STAV
1. ZŠ
1.1 Rozmístění ICT na škole
Učebna I. (1. – 2. ročník)
10 počítačů pro žáky
1 počítač
1 interaktivní tabule
(Všechny počítače s připojením k internetu.)
CD přehrávač
Učebna II. (3. – 5. ročník)
server +10 tenkých klientů pro žáky
2 počítače pro žáky
1 notebook pro vyučujícího
1 interaktivní tabule
(Všechny počítače s připojením k internetu.)
HIFI věž
ŠD
1 notebook pro vyučujícího
2 počítače (bez připojení k internetu)
Správa školy využívá 1 počítač a 2 notebooky sloužící k vedení agendy školy, účetnictví a
elektronickému bankovnictví.
Vedoucí školní jídelny využívá 1 notebook k vedení agendy ŠJ.
Pro potřeby ZŠ slouží 4 tiskárny.
Pro potřeby ZŠ slouží 2 kopírky:

(umístění: Ř, učebna I, učebna II, kabinet ŠD,
(umístění: Ř, chodba v 1.patře)

1.2 Využití ICT techniky
Žáci využívají výpočetní techniku od 1. ročníku a to jak v rámci výuky, tak při samostatné práci
mimo výuku. Nemají právo instalovat, mohou ukládat data do svého adresáře, mohou spouštět
pouze povolené aplikace. Žáci jsou na začátku školního roku poučeni o práci s PC technikou.
Učitelé nemají právo cokoli instalovat, mohou ukládat data do svého adresáře, mohou spouštět
povolené aplikace. ICT správce má právo instalovat předem schválený program výukového SW,
zakládat a udržovat účty žáků a učitelů.
1.3 Prezentace školy
Škola se prezentuje prostřednictvím webových stránek www.skola.olsany.cz. Tyto stránky
jsou pravidelně aktualizovány.
1.4 Informace o dodržování autorského zákona a licenčních ujednání
Škola neporušuje licenční zákon, o programovém vybavení je vedena evidence.
2. MŠ:
Škola má k dispozici 1 notebook a 1multifunkční kopírku s tiskárnou umístěné v kanceláři,
které využívají zaměstnanci MŠ. .
Ve třídě je 1 televizor, 1 CD přehrávač a DVD přehrávač.

HLAVNÍ CÍLE:
- zlepšovat obsahovou i technickou stránku webových presentačních stránek
- v Učebně I vyměnit staré typy monitorů za monitory LCD
- najít interaktivní řešení pro třídu MŠ (dataprojektor + notebook s dotykovým displejem)
- postupně modernizovat staré vybavení
- připravit pedagogy na co nejširší využívání všech aplikací ve výuce

ZPŮCOB DOSAŽENÍ CÍLŮ:
- Spolupráce se zřizovatelem

- Zajištění určitého objemu potřebných financí z jiných zdrojů
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