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1. Hlavní cíle v oblasti ICT:  

- procvičování uživatelských dovedností s mobilní technikou ve výuce všech předmětů 

a aktivní e-komunikace v předmětu informatika s respektováním individuálních 

možností a schopností žáků  

- v průběhu školního roku pokračovat v realizaci projektu Šablony III. – využití ICT ve 

výuce 

- prostřednictvím projektu Národní plán obnovy – digitální technologie zajistit a využívat 

mobilní digitální zařízení nejen pro znevýhodněné žáky za účelem prevence digitální 

propasti a přispět k rozvoji ICT myšlení a digitální kompetenci žáků 

- rozšíření bezdrátového internetového připojení do dalších částí školy pro plné 

využívání mobilní techniky v celém areálu školní budovy 

- udržování kybernetické bezpečnost školy, maximálně efektivní využívání zálohovacího 

serveru – pro práci pedagogických pracovníků 

- v závislosti na finančních možnostech školy postupné doplňování interaktivní techniky 

do jednotlivých učeben 

- prohlubování dovedností v prostředí Google, s využíváním nástrojů Google Meet 

a Google Učebna, postupně zapojit také žáky pomocí žákovských účtů v praktické 

komunikaci nejen pro případnou distanční výuku (všichni PP, AP, žáci a rodiče) 

-  

 

2. Dílčí cíle:  

- připomínání pedagogům, žákům i rodičům pravidla bezpečného užívání internetu, 

osobní bezpečnosti, pravidla pro bezpečné finanční transakce, sociálních sítí 

a nebezpečí nadužívání digitálních technologií včetně jejího vlivu na zdravotní 

i psychický vývoj dětí 

- rozšiřování školní nabídky výukových programů v online prostředí pro zkvalitnění výuky  

- pokračování v projektu e-bezpečnost  

- vytvoření nových webových stránek - včetně modernizace a aktualizace  

- využívat v případě distanční výuky aplikace pro výuku – Škola v pyžamu, WhatsApp 

apod. 

- zvyšování digitálních dovedností a orientace žáků v elektronické komunikaci a práci s 

daty 



- využívání a zařazování základních uživatelských dovedností práce s účtem žáka 

v Google Workspace pro realizaci případné distanční výuky, využívání cloudových 

úložišť 

-  

 

Dosažené cíle:   

- s přihlédnutím k individuálním schopnostem a možnostem žáka bylo dosaženo 

základní komunikační úrovně u starších žáků pro potřeby distanční výuky 

- využívání hardwaru z projektu Šablony II. pro výuku ve třídách 

- vybavení pedagogů notebooky s potřebnými programovými nástroji, včetně 

antivirového SW, pro práci učitele a vedení distanční výuky 

- pořízení interaktivního projektoru s tabulí do dalších tříd dle finančních možností školy 

- modernizované notebooky ve třídách k dispozici do běžné školní výuky a podle 

potřeby je lze využít k distanční výuce  

- vybavení mobilní technikou pro skupinovou práci ve třídách je celkově na vyhovující 

úrovni 

- vytvořit prostředí webových stránek školy odpovídající Zákonu č. 99/2019 

o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací, dle standardu WCAG 2.0 

úroveň A a AA  

 

Celkový počet žáků ve škole 89 

Celkový počet pedagogických pracovníků včetně vedení školy 41 

Počet tříd 15 

 

3. Stav vybavení školy PC stanicemi, notebooky, tablety: 

Vybavení školy 
(učebny, třídy, 
kabinety,…) 

PC počet  

Vřazení 
do místní 

sítě 
(ano/ne) 

Notebooky 
počet  

Vřazení 
do místní 

sítě 
(ano/ne) 

 
Tablety 
počet 

 

Vřazení 
do místní 

sítě 
(ano/ne) 

Žákovská zařízení   12 ano 32 ano 12 ano 

Učitelská a provozní 

zařízení  
3 ano 31 ano 0 ano 

Celkem zařízení 15 - 63 - 12 - 

 

4. Další technika 

Tiskárny  

- kancelář 

- sborovna 

- PC učebna 

- Tréninkové pracoviště TP 

Kopírky  

- kancelář 

- sborovna 

Multifunkční zařízení 

- ředitelna 

- kancelář  

3D tiskárny 

- PC učebna 

Projekční zařízení 



Dataprojektor – PC učebna 

Interaktivní tabule s příslušenstvím 

- Hudebna 

- 6 kmenových učeben 

 

Programové vybavení  

Programové vybavení je dlouhodobě na dobré uživatelské úrovni. Je používaný 

zakoupený nebo volně šiřitelný SW. Z důvodu stabilního prostředí využíváme dálkové 

připojení – správu výukového SW Silcom, Žáci a pedagogičtí pracovníci mají možnost v rámci 

výuky a nutné přípravy na výuku používat některé z běžně používaných kancelářských 

programů v prostředí MS Office, grafických editorů, webové prohlížeče a antivirový program.  

 

Druh software Název 

Operační systémy  Windows 10 Pro, Android. iOS 

Kancelářský balík  
Microsoft Office 2007, Microsoft Office 2013, Microsoft Office 

Standard 2016, Microsoft Office 2019 

Antivirový program AVG Antivirus + multilicence programu 

Internetové prohlížeče  Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Internet Explorer 

Klienti elektronické pošty  
Webmail jako součást Google Workspace, Mozilla, Windows 

Mail 

Výukové aplikace 
Terasoft, Didakta, Silcom aj. - multilicence výukových 
programů, vše je plně licencováno pro školní použití 

 
5. Způsob zajištění přípojných míst v budově školy: 

Pevné stanice jsou prostřednictvím gigabitové sítě připojeny ke školnímu serveru. 

V počítačové učebně je připojeno 10 žákovských a 1 učitelský počítač. Přenosná zařízení jsou 

do sítě připojena prostřednictvím bezdrátového připojení WiFi, nebo kabelovým připojením ze 

školního serveru. 

 

6. Rychlost a způsob připojení školy k internetu: 

Celá škola využívá připojení dodavatelem O2. Zařízení v místní síti jsou k místnímu 

serveru připojena kabelovým datovým připojením, popř. připojením přes WI-Fi síť.  

 

7. Zajišťované serverové služby:  

Školní server mimo jiné zajišťuje: 

 autorizaci uživatelů, přístup k individuálním datům uživatele 

 sdílení dat - v rámci prostředí Google pedagogičtí pracovníci vlastní diskový prostor, 

sdílená data jsou pedagogickým pracovníkům k dispozici prostřednictvím vzdáleného 

uložiště Capsa, kde jsou rozdělena dle potřeby do specifických složek. Vzhledem 

k typu a účelu požadovaného  

 sdílený prostor pro instalaci výukového softwaru 

 chráněné místní uložiště  

 na žákovské části počítačové učebny jsou filtrovány webových stránek s nevhodným 

obsahem. 

 

8. Informace o dodržování autorského zákona a licenčních ujednání:  



Pečlivě dbáme na dodržování licenčních ujednání. Používané programové vybavení je 

provozováno na základě volných, zakoupených, licencí nebo multilicencí. 

 

9. Ukládání dat  
Každému uživateli školní počítačové sítě je zajištěn prostor pro ukládání dat v prostředí 

Google, pedagogičtí pracovníci mají možnost uložit si svá data na přenosné médium.  

 

 

10. GDPR – viz Směrnice  

 

11. Webová prezentace školy, mail a datová schránka 

V současné době škola využívá webové stránky www.zsaprsceskybrod.wz.cz 

Dokončujeme obsahově novou doménu školy http://www.zsprsceskybrod.cz 

Datová schránka: b9dxfqt 

 

12. Ochrana dat v elektronické podobě 

Všichni uživatelé školní sítě, včetně žáků, mají svůj pracovní účet, chráněný osobním 

heslem s nastaveným stupněm oprávnění přístupu. 

a) Matrika je vedena v elektronické podobě v programu Bakaláři na počítači. Archivace 

celé databáze a pravidelná údržba je zajištěna na vzdáleném bezpečném cloudu 

odbornou firmou, včetně antivirové ochrany. Osoby odpovědné nakládat s 

citlivými údaji (učitelé, administrátor) jsou poučeni a dodržují bezpečnostní pokyny 

zabezpečení. Pro uživatele jsou stanovena odlišná oprávnění pro přístup k datům 

podle spravované části databáze. Předávání údajů z matriky je dáno právními předpisy 

(statistické výkaznictví), jiným subjektům jsou údaje poskytovány, pokud prokáží 

oprávněnost svého požadavku (soudy, policie, OSPOD…).  

b) Ke školní matrice se přistupuje z místního počítače v kanceláři zástupkyně ředitelky 

školy a hospodářky školy. Klíče od kanceláře: hospodářka školy, zástupkyně ředitelky 

školy a ředitelka školy. 

c) Účetnictví je vedeno na programu Fenix v samostatném počítači, s přístupovými právy 

pro jedinou osobu. Pokud účetní doklady (faktury) obsahují osobní údaje žáků či 

zaměstnanců (např. čerpání FKSP), pak jde o dokumenty, na které se GDPR vztahuje 

a tyto účetní záznamy jsou uchovávány podle spisového řádu školy. 

d) ICT správce – jednáme o spolupráci s externí firmou   

Bude sjednána dodavatelská smlouva, která bude obsahovat zejména: 

- prohlášení firmy o schopnosti dostát článku č. 28 GDPR, 

- závazek mlčenlivosti, 

- povinnost zpracovávat pouze údaje sdělené správcem, 

- bez souhlasu správce nevyužívat služby jiného zpracovatele. 

e) Osobní údaje subjektů na webových stránkách je možné používat jen se souhlasem 

subjektu (jejich zákonných zástupců). S ohledem na charakter tohoto média se souhlas 

týká především zveřejňování fotografií a videí, i pokud jsou zveřejněny bez 

doprovodného textu (jména, třída, či další identifikační údaje). Souhlas musí také 

zahrnovat zveřejnění osobních údajů v dokumentech prezentovaných na webu – 

výroční zprávy, autorská díla žáků.  

f) Ve smyslu evropského nařízení ke GDPR jsou všichni, kdo nakládají nejen 

s elektronickými daty žáků a zaměstnanců školy povinni zachovávat mlčenlivost 

a chránit před zneužitím data, údaje a osobní údaje zaměstnanců školy, citlivé osobní 

http://www.zsaprsceskybrod.wz.cz/
http://www.zsprsceskybrod.cz/


údaje, informace o zdravotním stavu dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské 

pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž 

přišli do styku, shromažďovat pouze nezbytné údaje a osobní údaje, bezpečně je 

ukládat a chránit před neoprávněným přístupem, neposkytovat je subjektům, které na 

ně nemají zákonný nárok, nepotřebné údaje vyřazovat a dál nezpracovávat. 

 

13. Závěr  

Hlavním cílem v následujícím období je zajistit funkční elektronickou komunikační cestu 

v prostředí Google Učebna a využívání Google účtů ve školní ICT technice. Nabízet tuto 

možnost komunikace i zákonným zástupcům. Z hlediska vybavení podnikne škola v případě 

příležitosti kroky k modernizaci učebny VT a nového uspořádání řídicí části datové sítě. Je 

snahou zajisti další doplnění mobilní techniky pro žáky pro snižování digitální propasti a 

podporovat využívání ICT komplexně ve výuce. 

Vedení školy aktivně vyhledává další vhodné finanční zdroje. Což je nesnadný a 

dlouhodobý úkol vycházející ze získávání postupných zkušeností učiteli, jejich spolupráci, 

sebevzdělávání, vzájemné podpoře a schopnosti tvořivě využít všechny možnosti, které ve 

svých podmínkách učitelé mají.  

 

 

Za další důležité úkoly rozvoje ICT služeb ve škole považujeme: 

a) získávání, předávání a sebevzdělávání uživatelských dovedností v oblasti ICT 

b) aktivní využívání účtů v Google Workspace pedagogickými pracovníky 

c) zajišťování kybernetické bezpečnosti školy a v praxi k ní vést všechny uživatele  

d) založení žákovských účtů v Google Workspace pro využívání elektronické interní 

komunikace  

 

Výkonem funkce koordinátora ICT je od 1. 9. 2021 pověřen pan Vladimír Fetter. 

 

 

 

Vypracovalaí: Ing., Bc. Lumír Šnajdr, Vladimír Fetter 

 

V Českém Brodě, 30. 8. 2022    Schválila: Mgr. Marie Šnajdrová 

             ředitelka školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


