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Mgr. Stanislav Porubek

Základní informace:
Žáci školy (celkem): 138
I. stupeň – 93
II. stupeň – 45
Pedagogičtí pracovníci: 15
počet proškolených pedagogických pracovníků na úrovni Z: 15
 počet proškolených pedagogických pracovníků na úrovni P0: - - - nezjištěno - -  počet proškolených pedagogických pracovníků na úrovni P3: - - - nezjištěno - -  počet proškolených pedagogických pracovníků na úrovni S: 0 (1 vyučující je
vystudovaným informatikem)
Počet počítačových učeben: 1


Počet odborných pracoven: 1 (učebna hudební výchovy)
Počet běžných tříd: 9
Celkový počet připojených míst:





počet připojených míst v PC učebnách: 21 (vše s přístupem k internetu)
počet připojených míst v běžných třídách: 0
počet připojených míst ve sborovně a ředitelně: 2 (s přístupem na internet)
počet připojených míst v odborných učebnách: 1 (s přístupem na internet)

Celkový počet pracovních stanic:








počet pracovních stanic v PC učebnách: 20
počet pracovních stanic v ředitelně: 1
počet pracovních stanic ve sborovně: 1
počet pracovních stanic v běžných třídách: 1
počet pracovních stanic v družině: 0
počet pracovních stanic v odborných učebnách: 1
počet pracovních stanic v kabinetech: 11

Počet zařízení prezentační techniky ve škole: 3
Popis standardního vybavení PC stanic pro žáky:





operační systém: Windows 7
výukové programy: různorodé výukové programy (Čj, Aj, Nj, Mat a další předměty)
přístup k internetu: přístup k internetu je garantován u všech PC stanic
škola je připojena k internetu bezdrátově

Popis standardního vybavení PC stanic pro učitele:




operační systém: Windows XP a Windows 7
výukové programy: různorodé výukové programy
přístup k internetu: ANO

Lokální počítačová síť: ano
Školní server: má 2 servery (sa1 – administrace školy + uživatelské účty pracovníků školy,

sv – výukové programy + uživatelské účty žáků)
Připojení školy k internetu: ANO, poskytovatel internetu Ova-net
Schránky elektronické pošty: ANO, každý z učitelů disponuje školní e-mailovou schránkou
Webová prezentace: http://www.zs-ibsenova.cz
Porovnání se standardem ICT na školách:
Plán rozvoje ICT ve škole:


aktualizace školních webových stránek

Další plán rozvoje ICT na pracovišti Ibsenova 36 závisí na schválení a realizaci projektu IROP –
Infrastruktura základních škol (SVL). V plánu projektu při jeho realizaci je počítáno s těmito cíli:



















Zřízení nového přístupového bodu – místnost č. 9 (umístění serverů, switchů a
připojení k internetu)
Zvýšení rychlosti připojení k internetu
Výměna stávajících pracovních stanic v IT učebně, odborných učebnách a
v kabinetech učitelů - 60ks
Nové monitory 19“ 58ks
Nové monitory 24“ 2ks
Serverová skříň
Server administrativní (školní agenda) do racku – min 1TB disk 1x
Server pro výukové programy do racku – min 1TB disk – 1x
Switche pro školní síť
Nové rozvody datové sítě ve škole 1G síť
Nooteboky 16“ s numerickou klávesnicí pro učitele – 6 ks
Zasíťování školní budovy wifi sítí
Licence na OS Windows 10 (pokud nebudou zakoupeny PC s multilicencí)
Licence MS Office
Software Správce učebny pro kontrolu žáků
Internetová vstupní brána
Disky do datového úložiště – 2x 1TB

Postup dosažení cíle:
V současné době nelze přesně specifikovat postupy dosažení výše popsaných cílů, protože
projekt je ve fázi posuzování. Jednotlivé postupy k dosažení cílů budou aktualizovány dle
postupu stavebních úprav v budově.
V Ostravě 30. 9. 2016

Mgr. Stanislav Porubek, koordinátor ICT

