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Koordinátor  ICT  se  na  škole  zabývá  informačními  technologiemi  a  koordinuje  činnost
pedagogů, zajišťuje softwarovou vybavenost počítačů a správu sítě. Manažer ICT je na škole
zodpovědný za organizační spolupráci s dodavateli a dalšími subjekty při provozu a údržbě
počítačové sítě. Jako ICT-pedagog zodpovídá za koordinaci výuky s využitím PC sítě v rámci
vzdělávacího  procesu  a  za  proškolení  pedagogů  s  PC,  programy  a  dalšími  pomůckami
(notebook,  projektor,  interaktivní  tabule,  nové  interaktivní  programy  a  aplikace,  mobilní
telefony a sítě) a aplikacemi. Správce ICT bude zaměřen zejména na správu  a provoz sítě
v souladu s provozním řádem. Hlavní snahou zůstává shánění finančních zdrojů na částečnou
obnovu a zisk nového HW, nových technologií a postupů při řešení.

V aktuálním období  jsme získali dotaci u ITI ve výši 11mil. korun. Projekt je předschválen,
nyní  čekáme  pouze  na  dokončení  celého  dotačního  procesu.  Pokud  vše  půjde  dobře,
o  prázdninách  2023  budeme  realizovat  konektivitu  celé  školy  a  venkovních  prostor
a vybudování  dvou odborných učeben (jednu zaměřenou na jazyky a druhou na 3D tisk,
média a zpracování digitálních materiálů). 
Bohužel úroveň stávajícího vybavení zastarala natolik, že v jedné učebně PC fungují ze 70
procent,  ve druhé učebně došlo k nákupu nových počítačů,  tam nám v omezeném režimu
funguje „pouze“ učitelský počítač.
U serveru dochází k omezování výkonu a k problémům s elektrickým napětím, navíc došlo
(viz níže – nárůst přenosných zařízení) k chybnému přidělování adres u DHCP serveru, tím
dochází k výpadkům wi-fi sítí. Tento problém se snažíme řešit.
Připravili jsme implementaci nového RVP do ŠVP školy v rámci změny informatiky na oblast
informativního myšlení a digitální  gramotnosti  od čtvrtého do sedmého ročníku, v příštím
roce dojde k dokončení ŠVP pro osmý a devátý ročník. S tím je spojen nákup prostředků pro
robotiku (Lego stavebnice minulý rok, mikro:bity letos plánujeme dle nabídky firem).
V oblasti tabletů nyní dokončujeme Šablony III – deset tabletrů ve výuce, deset tabletů v ŠD
a nově deset tabletů pro mimořádné účely (podpora dětí trpících sociálním vyloučením).

Rozdělení činností na školní rok 2022/2023

Září
 Kontrola a doplnění stávajících řádů PC učebny a řádů učeben multimediální výuky.
 Kontrola hardwaru a OS.
 Aktualizace všech podpůrných programů a aplikací.
 Příprava učeben na běžný provoz ve školním roce.
 Příprava TK školní družiny (v rámci systému skolaonline).
 Aktualizace školní matriky a kontrola.
 Zavedení první třídy – zřízení uživatelských účtů (ve spolupráci s tř. učitelkou).
 Konzultace k el. ŽK (pro pedagogy, ZZ, žáky), popřípadě konzultace s rodiči (RS).
 Detekce možných závad a potencionálního nebezpečí na síti.
 Údržba sítě (wifi, server).
 Kontrola projektorů.
 Příprava a kontrola dat školní matriky předávaných na web MŠMT.
 Plnění „Šablon III“ - aktivity pramenící z šablony pro ZŠ – nákup nových tabletů do

výuky.
 Podpora inkluze žáků díky PO ICT.
 Kontrola desinfikování periferií PC v odb. učebnách ICT.



 Práce s tablety – čištění, účty, správa účtů, aplikace

Říjen
 Sběr údajů matriky pro MŠMT – kontrola všech údajů - „ostrý sběr dat“.
 Aktualizace OS.
 Zajištění  nových  tonerů  do  tiskáren,  nákup  a  instalace  spotřebního  materiálu  a  

přídavného HW.
 Plnění „Šablon III“ - aktivity pramenící z šablony pro ZŠ – nákup nových tabletů do

výuky.
 Podpora inkluze žáků díky PO ICT.
 Plnění nároků a požadavků pedagogů na nové aplikace a programy.
 Kontrola desinfikování periferií PC v odb. učebnách ICT.
 Práce s tablety – čištění, účty, správa účtů, aplikace

Listopad
 Aktualizace OS.
 Konzultace dle individuálních požadavků pedagogů k HW a SW.
 Kontrola  projekční  techniky,  zejména  kontrola  lamp  projektorů  na  základě  

vysvícených hodin.
 Detekce možných závad a potencionálního nebezpečí na síti.
 Zajištění zálohování dat (ekonomický úsek, ŘŠ, ZŘŠ, mzdy, pokladna, školní jídelna).
 Zajištění  nových  tonerů  do  tiskáren,  nákup  a  instalace  spotřebního  materiálu  a  

přídavného HW.
 Plnění „Šablon III“ - aktivity pramenící z šablony pro ZŠ – nákup nových tabletů do

výuky.
 Podpora inkluze žáků díky PO ICT.
 Kontrola desinfikování periferií PC v odb. učebnách ICT.
 Práce s tablety – čištění, účty, správa účtů, aplikace

Prosinec
 Zajištění zálohování dat (ekonomický úsek, ŘŠ, ZŘŠ, mzdy, pokladna, školní jídelna).
 Čištění přídavného HW.
 Aktualizace programů pro provoz školy.
 Aktualizace OS.
 Kontrola  projekční  techniky,  zejména  kontrola  lamp  projektorů  na  základě  

vysvícených hodin.
 Zajištění  nových  tonerů  do  tiskáren,  nákup  a  instalace  spotřebního  materiálu

a přídavného HW.
 Plnění „Šablon III“ - aktivity pramenící z šablony pro ZŠ – nákup nových tabletů do

výuky.
 Podpora inkluze žáků díky PO ICT.
 Kontrola obslužnosti v aplikaci skolaonline (dmsoftware).
 Kontrola desinfikování periferií PC v odb. učebnách ICT.
 Práce s tablety – čištění, účty, správa účtů, aplikace

Leden



 Kontrola instalovaného SW (legálně nabytý).
 Konzultace pro učitele při pořizování dat do tisku vysvědčení a při doplňování údajů  
      do databáze školy (školní matrika).
 Příprava tisku jednotlivých přehledů pro ŘŠ.
 Kontrola  projekční  techniky,  zejména  kontrola  lamp  projektorů  na  základě  

vysvícených hodin.
 Zajištění nových tonerů do tiskáren, nákup a instalace spotřebního materiálu 

 a  přídavného HW.
 Vyčištění složek a adresářů na PC v učebnách.
 Zajištění zálohování dat (ekonomický úsek, ŘŠ, ZŘŠ, mzdy, pokladna, školní jídelna).
 Plnění „Šablon III“ - aktivity pramenící z šablony pro ZŠ – nákup nových tabletů do

výuky.
 Podpora inkluze žáků díky PO ICT.
 Kontrola desinfikování periferií PC v odb. učebnách ICT.
 Práce s tablety – čištění, účty, správa účtů, aplikace

Únor
 Zajištění zálohování dat (ekonomický úsek, ŘŠ, ZŘŠ, mzdy, pokladna, školní jídelna).
 Plnění nároků a požadavků pedagogů na nové aplikace a programy
 Nákup a instalace nových zařízení (zakoupených v rámci nově vyšetřených dětí –  

inkluze) – instalace programů
 Zajištění  nových  tonerů  do  tiskáren,  nákup  a  instalace  spotřebního  materiálu  

a přídavného HW.
 Kontrola  projekční  techniky,  zejména  kontrola  lamp  projektorů  na  základě  

vysvícených hodin.
 Sběr údajů matriky pro MŠMT.
 Detekce možných závad a potencionálního nebezpečí na síti.
 Plnění „Šablon III“ - aktivity pramenící z šablony pro ZŠ – nákup nových tabletů do

výuky.
 Podpora inkluze žáků díky PO ICT.
 Kontrola desinfikování periferií PC v odb. učebnách ICT.
 Práce s tablety – čištění, účty, správa účtů, aplikace

Březen
 Kontrola instalovaného SW (legálně nabytý).
 Aktualizace  OS.
 Zajištění zálohování dat (ekonomický úsek, ŘŠ, ZŘŠ, mzdy, pokladna, školní jídelna).
 Plnění nároků a požadavků pedagogů na nové aplikace a programy.
 Vyčištění složek a adresářů na PC v učebnách.
 Detekce možných závad a potencionálního nebezpečí na síti.
 Zajištění  nových  tonerů  do  tiskáren,  nákup  a  instalace  spotřebního  materiálu  

a přídavného HW.
 Čištění přídavného HW.
 Kontrola  projekční  techniky,  zejména  kontrola  lamp  projektorů  na  základě  

vysvícených hodin.
 Administrace sítí.



 Dokončení  „Šablon  III“ -  aktivity  pramenící  z  šablony  pro  ZŠ  –  nákup  nových
tabletů do výuky.

 Podpora inkluze žáků díky PO ICT.
 Kontrola desinfikování periferií PC v odb. učebnách ICT.
 Práce s tablety – čištění, účty, správa účtů, aplikace

Duben
 Aktualizace OS.
 Zajištění zálohování dat (ekonomický úsek, ŘŠ, ZŘŠ, mzdy, pokladna, školní jídelna).
 Plnění nároků a požadavků pedagogů na nové aplikace a programy.
 Zajištění  nových  tonerů  do  tiskáren,  nákup  a  instalace  spotřebního  materiálu  

a přídavného HW.
 Administrace sítí.
 Kontrola  projekční  techniky,  zejména  kontrola  lamp  projektorů  na  základě  

vysvícených hodin.
 Výměna potřebného přídavného zařízení.
 Podpora inkluze žáků díky PO ICT.
 Detekce možných závad a potencionálního nebezpečí na síti.
 Kontrola desinfikování periferií PC v odb. učebnách ICT.
 Práce s tablety – čištění, účty, správa účtů, aplikace

Květen
 Kontrola instalovaného SW (legálně nabytý).
 Aktualizace OS.
 Zajištění zálohování dat (ekonomický úsek, ŘŠ, ZŘŠ, mzdy, pokladna, školní jídelna).
 Plnění nároků a požadavků pedagogů na nové aplikace a programy.
 Výměna potřebného přídavného zařízení.
 Zajištění nákupu potřebného technického vybavení.
 Kontrola  projekční  techniky,  zejména  kontrola  lamp  projektorů  na  základě  

vysvícených hodin.
 Zajištění  nových  tonerů  do  tiskáren,  nákup  a  instalace  spotřebního  materiálu  

a přídavného HW.
 Snaha o sehnání prostředků na nákup dalšího ICT vybavení,  popřípadě obnova HW 

zařízení
 Podpora inkluze žáků díky PO ICT.
 Příprava na prezentace ročníkových prací.
 Příprava a kontrola dat školní matriky předávaných na web MŠMT.
 Kontrola desinfikování periferií PC v odb. učebnách ICT.
 Práce s tablety – čištění, účty, správa účtů, aplikace



Červen
 Hodnocení práce v oblasti ICT za uplynulý školní rok.
 Pročištění OS, aktualizace OS.
 Výměna potřebného přídavného zařízení.
 Zajištění spotřebního materiálu na příští školní rok.
 Příprava na prezentace ročníkových prací.
 Konzultace pro učitele při pořizování dat k tisku vysvědčení.
 Kontrola  projekční  techniky,  zejména  kontrola  lamp  projektorů  na  základě  

vysvícených hodin.
 Záloha a uzavření školního roku ve školní matrice.
 Příprava tisku jednotlivých přehledů pro ŘŠ.
 Uzavření TK, zálohování TK šk. roku na úložiště (pouze elektronicky).
 Zajištění zálohování dat (ekonomický úsek, ŘŠ, ZŘŠ, mzdy, pokladna, školní jídelna).
 Příprava a kontrola dat školní matriky předávaných na web MŠMT.
 Podpora inkluze žáků díky PO ICT.
 Kontrola desinfikování periferií PC v odb. učebnách ICT.
 Práce s tablety – čištění, účty, správa účtů, aplikace

V Povrlech, 7. 9. 2022


