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1.1 Úvod 

Základní škola Žandov, okres Česká Lípa, Kostelní 200, 471 07 Žandov, IČO 709 82 

074 vydává tento ICT plán školy, který konkretizuje úkoly a hlavní směry rozvoje 

činnosti školy v rámci státní informační politiky ve vzdělávání. Plán školy dále 

stanovuje cíle a postupy k zajištění požadavků daných „Standardem ICT služeb ve 

škole“ a vytváří předpoklady pro účelné a efektivní použití účelových dotací v oblasti 

ICT. Plán školy je zpracován pro období roku 2017 a 2018. Poté jej škola vyhodnotí a 

provede jeho aktualizaci.  

1.2 Stávající stav 

Celkový počet žáků na škole: 98 

Celkový počet pedagogických pracovníků na škole: 10 

1.3 Učebny 

 1 počítačová učebna s 11 pracovišti + multifunkční zařízení 

 kmenové třídy vybaveny výpočetní technikou po jednom pracovišti 

 sborovna s 1 pracovištěm, multifunkční tiskárna 



 všechny učitelky vybaveny notebooky – 6 ks s možností připojení k internetu, k 

tiskárně 

 pro vedení školy celkem 3 notebooky, multifunkční tiskárny 

 školní server připojený na internetovou síť  

 kmenové třídy vybaveny interaktivními dataprojektory a vizualizéry 

 zakoupeno 13 tabletů s klávesnicí pro žáky (8 ks z projektu „ICT do výuky krok 

za krokem“) 

1.3. Školní sítě a připojení k internetu 

 počítačová síť s 1 serverem -  připojení neomezené 

 poskytovatel je Ralsko Net 

 škola má wi-fi síť - 1x sborovna, 4x třídy 

1.4 Pracovní prostředí 

 MS Office 2010, Adobe reader, MS Windows Professional Plus 2010, AVG  

1.5 Výukové programy  

 široká řada výukových programů pro 1. stupeň ZŠ na všech pracovištích - 

výukový software je pro všechny  předměty od firmy Terasoft Hořovice,  

SILCOM Opava, euroDIDAKT 

2. Hlavní úkoly a cíle ICT do konce roku 2018  ve výchově a vzdělávání na 

škole 

 zachování stávajícího způsobu správy a zabezpečení 

 pro žáky možnost výuky: používání textového editoru, grafického editoru, 

tabulkového kalkulátoru, webového prohlížeče 

 od září 2012 probíhá výuka žáků páté třídy – předmět Informatika 

 pro pedagogické pracovníky možnost používání programů Microsoft Office, 

grafického editoru, webového prohlížeče, editoru webových stránek a klienta 

elektronické pošty 



 pro žáky a pedagogické pracovníky možnost v rámci výuky a nutné přípravy 

na výuku používat výukové programové vybavení ve výše uvedeném rozsahu 

 používání veškerého programového vybavení v souladu s licenčními 

ujednáními 

 žákům možnost uložit si svá data na přenosné médium nebo zajistit diskový 

prostor pro uložení jeho dat; pedagogickým pracovníkům zajistit diskový 

prostor pro uložení svých dat 

 pedagogové budou používat v hodinách tablety, počítače s výukovými 

programy 
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