
Dvorákovo gymnázium a Obchodní akademie v Kralupech nad Vltavou,
Dvorákovo nám. 800, 278 53

ICT plán školy
na období 2005/2006 a 2006/2007

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 je zpracován
na období 2 let. ICT plán školy je ve zkrácené forme zverejnen na webových stránkách školy
www.kralupy.cz/dg. Jeho plné znení je uloženo na reditelství školy.

Plán je v souladu s temito dokumenty:
. Metodický pokyn MŠMT stanovující "Standard lCT služeb ve škole" a náležitosti

dokumentu "lCT plán školy" jeko podmínky cerpání úcelove urcených financních
prostredku státního rozpoctu v rámci SlPVZ c,j.: 27419/2004-55

. Metodický pokyn MŠMT k cerpání úcelove urcených financních prostredku státního
rozpoctu v rámci SIPVZ v roce 2005 na zajištení lCT vzdelávání pedagogických
pracovníku, na vzdelávací programové vybavení, na prístup k informacním zdrojum a
na infrastrukturu lCT nevybavených škol v rámci 1. etapy SlPVZ. c.j. 27 670/2004-551



1. Stávající stav splnuje standard v techto bodech
. pripojeníškolyk internetu
. žáci a pedagogicní pracovníci mají možnost v rámci výuky a nutné prípravy na výuku

používat kancelárské programové vybavení, grafické editory, webový prohlížec, editor
webových stránek, klienta el. pošty, aplikaci pro psaní na PC všemi deseti prsty, výukové
programové vybavení

. žáci a pedagogictí pracovníci mají zajišten diskový prostor pro uložení svých dat a mají
možnost uložit si svá data na prenosné medium

. pedagogictí pracovníci mají zajišteny schránky el. pošty, žáci využívají prostor na
verejných serverech, což je možné s ohledem na parametry pripojení školy k internetu; žáci
i pedagogictí pracovníci mají zajišten prostor pro vystavení svých webových prezentací na
verejném serveru poskytovatele pripojení

. škola má úcinnou ochranu proti virum jak na úrovni souborového systému, tak na úrovni
došlé a odesílané pošty

. škola je dostatecne vybavena prezentacní technikou

2. Cílový stav
(postupnénaplnování standardu)

2.1 Porízení pocítacu

Standard pro strední školu, vyšší odborná škola a speciální školy
pocítacové ucebny: 7,5 pracovní stanice na 100 žáku
ostatní ucebny: 2 pracovní stanice na 100 žáku
ucitelé: 6 pracovních stanic na 100 žáku
Celkem 15,5 pracovní stanice na 100 žáku školy

2.2 Dokoupení potrebného množství licencí.
Dokoupení potrebného množství licencí k nove pripojovaným pocítacum a v prípade prechodu
na vyšší verze (napr. operacního systému) nákup upgradu.

2.3 Vytvorení potrebného poctu prípojných míst.

Rozvedení pocítacové síte do kabinetu a odborných uceben tak, aby mohlo být dosaženo
cílového poctu pripojených pocítacu v budove.

2.4 Vzdelávání pedagogických pracovníku

Každému pedagogickému pracovníku školy bude umožnena alespon jedna vzdelávací akce
typu S každé 3 roky.

2.5 Nákup vhodných výukových programu prípadne inovace stávajících.

Podle aktuální nabídky a požadavku ucitelu.

2.6 Zajištení prístupu k ICT službám poskytovaným školou z domova.



3. Postup dosažení cílového stavu

3.1 Školní rok 2005/2006

3.1.1 Vzdelávání pedagogických pracovníku
Každému pedagogickému pracovníku školy bude umožnena alespon jedna vzdelávací akce
typu S každé 3 roky podle konkrétních nabídek a požadavku.

3.1.2 Nákup vhodných výukových programu nebo výukových informacních zdroju
prípadne inovace stávajících.

3.1.3 Infrastruktura

a) rozšírení školní pocítacové síte (vytvorení potrebného poctu prípojných míst)
b) porízení PC pro ucitele

a) rozšírení školní pocítacové síte (vytvorení potrebného poctu prípojných míst)

kabinet
Cizí jazyky (Nj,..)
Biologie
Dejepis, Zemepis
Chemie

odborná ucebna
31 Cizí jazyky
Biologie
Dejepis, Zemepis
Chemie

b) porízení PC pro ucitele

Za zbylou cástku budou nakopeny nové PC pro ucitele a licencí operacního'systému v poctu podle
zakoupených PC.

3.1.4 Popis financního zajištení uvedeného postupu.

Dotace pro šk. rok 2005/2006 podle Metodického pokynu MŠMT c.j. 27 670/2004-551

Naplnení standardu
Ve školním roce 2005/2006 nedojde k naplnení standardu vzhledem k omezeným financním
prostredkum. Standard bude naplnován postupne v dalších letech.

K naplnení standardu: 9 PC do uceben
14 PC pro ucitele



v

3.2 Skolní rok 2006/2007

3.2.1 Vzdelávání pedagogických pracovníku
Každému pedagogickému pracovníkovi školy bude umožnena alespon jedna vzdelávací akce
typu S každé 3 roky podle konkrétních nabídek a požadavku.

3.2.2. Nákup vhodných výukových programu nebo výukových informacních zdroju
prípadne inovace stávajících.

Podle aktuální nabídky na základe požadavku ucitelu.

3.2.3. Porízení 16 PC do ucebny - inovace

varianta A
Nákup repasovaných PC sestav vcetne MS Windows XP a MS Office FP z nabídky projektu
BAJT.

varianta B
Nákup nových PC sestav
Nákup licencí os (upgrade)

3.2.4 Popis financního zajištení uvedeného postupu.

Výše dotace by mela být vypocítána s cástkou 700,- Kc na žáka. Další financní prostredky se
budeme snažit najít u sponzoru, prípadne z úcasti na projektech v rámci SIPVZ.

V Kralupech nad Vltavou dne 21. 1. 2005

Zpracovala: R. Rohanová
správce IT

Schválil: RNDr. Andrej Plechácek
reditel školy

-----------------------------------------


