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Zpráva o ICT a plán
Pro školní rok 2019/2020
Obsahem tohoto ICT plánu je popis aktuálního stavu techniky v budově 2.
základní školy Plzeň, Schwarzova 20, příspěvková organizace, a nastínění
plánů na její vyřazení, pořízení nebo obnovu.

Technické vybavení školy

Typ techniky

Počet celkem

Z toho v majetku 2.
ZŠ

Z toho v majetku
SITmP

PC

128

0

128

Interaktivní tabule

23

20

3

Interaktivní panely

9

0

8

Tiskárny

12

2

0

Obecně k technice
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Jak je to s počítači
V budově školy se nachází počítače, které jsou v majetku Správy
informačních technologií města Plzně (dále jen SITmP). PC v majetku 2.
základní školy Plzeň, Schwarzova 20, příspěvkové organizace (dále jen 2. ZŠ)
se již nepoužívají, neboť se jednalo o zastaralou techniku, kterou nebylo
možno nadále provozovat síťově. O dodání nových PC se stará SITmP.
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Jak je to s tiskárnami
Původní tiskárny v majetku 2.ZŠ byly postupně nahrazeny přístroji s tzv.
Tiskového řešení, které zprostředkovává SITmP. Tiskárny jsou pořizovány přes
smluvní dodavatele SITmP, kteří zajišťují servis. Škola provoz tiskáren hradí
formou pronájmu a úhradou počtu výtisků.
Jak je to se sítí a síťovými prvky
Školní datová síť spadá kompletně pod správu SITmP, která rovněž dodává
svoje aktivní síťové prvky. Některé z učeben jsou již pokryty bezdrátovou Wi-Fi
sítí, a to hlavně z důvodu využívání přenosných zařízení při výuce.

Počítačová učebna
V počítačové učebně se nachází 30 žákovských PC typu All-In-One, které
byly vyměněny SITmP v rámci obměny staré techniky v jejich vlastnictví.
Vzhledem k počtu žáků v jednotlivých třídách se jedná o vyhovující počet PC.
Dále je zde učitelský počítač. K tomuto PC je připojen skener a A4 černobílá
laserová tiskárna, na kterou mohou tisknout žáci z PC ve třídě. Do této učebny
byl umístěn jeden z interaktivních ActivPanelů. Dataprojektor byl odstraněn a
slouží jako záložní.
V této třídě není v následujícím školním roce naplánována žádná
rekonstrukce ani pořízení nové techniky.

Učebna fyziky
V učebně fyziky došlo k celkové rekonstrukci místnosti. Učebna je vybavena
učitelským PC, ke kterému je připojena interaktivní tabule s dataprojektorem.
Do budoucna se neplánuje nákup nové techniky.
Knihovna
Knihovna je vybavena dvěma PC, která jsou využívána pedagogy. Dále jsou
zde k dispozici dvě laserové tiskárny – jedna lokální v majetku 2. ZŠ, druhá
síťová pořízená formou pronájmu. Je zde umístěn jeden z interaktivních
ActivPanelů ve variantě Tripanel (panel je připevněn k pojízdné
polohovatelné konstrukci).
Do budoucna se neplánuje nákup nové techniky.

Půdní vestavba

Jazyková učebna
V jazykové učebně je při výuce k dispozici 24 žákovských počítačů a jedno
PC pro pedagoga. Je zde audiotechnika uzpůsobená k výuce jazyků.
V učebně je umístěn interaktivní ActivPanel. V rámci projektu ITI byl také
zakoupen specializovaný software pro výuku jazyků Sanako včetně sady 24
sluchátek s mikrofony.
Do budoucna se neplánuje nákup nové te chniky. Plánuje se
objednání standardního sevidu zvukotechniky.
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Půdní vestavba, jejíž stavba z EU prostředků byla dokončena v srpnu roku
2010, v sobě zahrnuje dvě kmenové třídy, jazykovou učebnu, pedagogickopsychologickou poradnu, učebnu výtvarné výchovy a víceúčelový sál.
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Kmenové učebny
V obou kmenových učebnách půdní vestavby jsou umístěny interaktivní
ActivPanely. Na katedrách se nacházejí PC AllInOne (AiO). Ani v jedné
z těchto kmenových učeben se nenachází žákovské PC.
Učebna výtvarné výchovy
K dispozici je interaktivní ActivPanel a PC na katedře.
V místnosti se nenachází žákovské PC.
Plánuje se objednání standardního sevidu zvukotechniky.
Víceúčelový sál
Tato místnost je mimo AllInOne PC pro pedagoga vybavena odpovídající
audiotechnikou. I v této místnosti interaktivní ActivPanel.
Ani zde se nenachází PC pro žáky.
Plánuje se objednání standardního sevidu zvukotechniky.

Pedagogicko-psychologická poradna
V této místnosti se nenachází žádná počítačová technika.
Kabinet cizích jazyků
V tomto kabinetu se nachází čtyři PC (každý pedagog má tedy svoje PC) a
jedna laserová černobílá multifunkční A4 tiskárna z tiskového řešení SIT.
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Na následující školní rok v rámci půdní vestavby není naplánována žádná
rekonstrukce ani obměna techniky.
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ActivPanely
Interaktivní ActivPanely se nacházejí ve všech učebnách půdní vestavby,
dále v PC učebně v 1. podlaží, jednom z oddělení ŠD, školní knihovně a
proinkluzivním koutku (viz. PROSIT). Jedná se o rozměrné 75“ dotykové displeje
s rozlišením 4K, které byly standardně dodány se systémem Android. SITmP
k nim dodal i klasická PC s OS Windows, aby je bylo možné využívat na
katedrách. Vyjma tří Tripanelů jsou ke všem panelům namontována bílá
megnetická křídla na fixy, která se dají použít jako popisovací plocha.

Kabinety

Kabinet

Podlaží

Počet
učitelů

Počet PC

Počet
tiskáren

Kabinet TV

-1

2

2

0

Elementární kabinet

0

4

4

0

Kabinet 1. stupně

1

4

4

1

Kabinet Vofová a
spol.

1

4

4

1

Kabinet D-Z

1

4

4

1

Kabinet Přírodopis

2

3

3

1

Kabinet Chemie

2

1

1

0

Kabinet Fyzika

2

1

1

1

Kabinet Cizích
jazyků

3

3

3

1

Vybavení tiskárnami
Ze všech devíti kabinetů postrádají tiskárnu tři. Vzhledem k tiskovému řešení
máme povinnost zajistit na dodané tiskárně minimální odběr 950 A4 čb výtisků
za měsíc. Jediná vyjímka je kabinet fyziky, kde je tiskárna stále v majetku školy,
takže se výše zmíněným pravidlům nemusí podřizovat.
Vzhledem k nárůstu nákladů na tisk budem korigovat individuální
počry výtisků za jednotlivé kabinety (potažmo pedagogy), tj.
budeme vyzývat ke snížení nebo naopak zvýšení tisku tak,
abychom plnili měsíční kvóty a zároveň neplatili za tisk zbytečně
mnoho.
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Vybavení PC
Počty PC určených pedagogům se od minulého školního roku výrazně zvýšily.
Ve většině kabinetů má každý pedagog svoje vlastní PC.
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Aktuální stav
Sborovna
Ve sborovně se nachází jedno PC, které je využíváno všemi pedagogy. Starší
A3 barevná laserová tiskárna, která sem byla přesunuta z vrátnice, byla ze
strany dodavatele nahrazena novou A3 barevnou tiskárnou s terminálem na
tiskové karty. Všichni uživatelé s tiskovou kartou si tak svůj dokument mohou
vyzvednout přímo ve sborovně, případně pak ve vrátnici.
Kanceláře
V kancelářských prostorách školy nalezneme celkem 8 PC, které slouží pro
každodenní práci ředitelky ZŠ, jejích dvou zástupkyň, ekonomky, tajemnice,
mzdové účetní, IT metodika a vrátné.
V prostorách vrátnice se nachází nová velká A3 barevná laserová tiskárna,
která je vybavena terminálem na tiskové karty, který slouží pro přihlášení
uživatele, který chce aktuálně tisknout. Dokumenty je možné sem zasílat ze
všech PC na škole kromě žákovských.
V těchto prostorách není pro příští školní rok naplánován o žádné
pořízení nové techniky.
Kmenové třídy a ostatní třídy
Stávajících 22 kmenových učeben je vybaveno PC, která slouží výhradně
pedagogům. V některých učebnách je pak druhý počítač pro žáky.
V současné době již neexistuje jediné PC, které by bylo v majetku školy a bylo
nadále v provozu. Žákovská PC jsou v majetku SITmP, a sleduje se jejich
využívanost. Tyto stanice jsou odebírány, nejsou-li využívány.

Interaktivní tabule
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První tři interaktivní tabule byly pořízeny SITmP a dány k využívání do třech
kmenových tříd 1. stupně. Po několikaměsíčních zkušenostech byl další nákup
tabulí pozitivně kvitován.
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Od května 2012 škola využívá 12 interaktivních tabulí ActivBoard, které byly
pořízeny z EU prostředků v rámci projektu Peníze školám.
Od března 2013 má škola k dispozici dalších 5 interaktivních tabulí ActivBoard,
rovněž z projektu EU Peníze školám.
Dále byla pořízena interaktivní tabule ActivBoard do učebny fyziky.
V rámci projektu ITI bylo pořízeno 8 nových interaktivních ActivPanelů od
společnosti Promethean. Z toho 5 panelů je připevněno na pojezdech
s keramickými křídly ve všech učebnách půdní vestavby. Jeden panel byl

připevněn do učebny informatiky v prvním patře. Zbylé dva fungují jako
Tripanely v knihovně a jednom oddělení školní družiny.

Tiskárny
Podlaží

Místnost

Popis

0

Vrátnice

Ricoh

0

Sborovna

Ricoh

0

Kancelář vedoucí ŠJ

Panasonic

1

Knihovna

HP LaserJet

1

Knihovna

Kyocera

1

Kabinet 1P.

HP LaserJet

1

Kabinet 1. st.

Kyocera

1

Počítačová učebna

Kyocera

1

Kabinet D-Z

Kyocera

2

Kabinet Přírodopis

Ricoh

2

Kabinet Fyzika

HP LaserJet

3

Kabinet cizích jazyků

Ricoh

Škola využívá čtyři vizualizéry ActiView. Vzhledem ke snadné přemístitelnosti a
kompatibilitě jsou dva přístroje k dispozici pro 1. stupeň, další dva pak pro 2.
stupeň.
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Další technika
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Počítačová síť
Racky a jejich umístění
Switch

Podlaží

Místnost

1

-1

Archiv

2

1

Učebna informatiky

3

3

PPP

4

3

Jazyková učebna

Plánovaná rekonstrukce
V červenci a srpnu 2017 proběhla kompletní rekonstrukce sítě školy. Došlo
k naprosté změně topografie sítě a redukci aktivních síťových prvků na
minimum. V současnosti má tedy škola pouze 2 velké síťové racky (jeden
v archivu a jeden v PPP), odkud jsou napřímo vyvedeny všechny síťové
zásuvky ve škole s vyjímkou jazykové a počítačové učebny, kde je vzhledem
k množství PC v učebně potřeba další switch.

Programové vybavení školy
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Programy obecně
Programy, aplikace, interaktivní učebnice a jiné elektronické materiály jsou
podle potřeby aktivní buď na učitelských, administrativních, žákovských, či
všech PC na škole. Tam, kde je to potřeba, jsou zakoupeny multilicence.
Správnou funkčnost, stejně jako případné problémy, řeší SITmP.
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Nákupy nových programů jsou dopředu konzultovány se SITmP, aby byla
zaručená kompatibilita s místním prostředím a bezproblémový chod aplikací.
Zpravidla se každý školní rok z volných prostředků nakupují interaktivní
učebnice či jiné elektronické materiály pro výuku předmětů. Toto lze
předpokládat i v současném školním roce.
Školní informační systém
Elektronický školní systém na 2. ZŠ (stejně tak, jako na ostatních školách a
školkách zřízeným městem Plzeň) zajišťuje společnost Škola OnLine, a.s. Jedná
se o webovou aplikaci, která se využívá zpravidla pro evidenci žáků a učitelů,
rozvrhy, evidenci a tisk vysvědčení, docházku a třídní knihu, a mnoho dalších
věcí.

Webovou aplikaci používáme v podstatě v plném rozsahu, od letošního
školního roku se zde rovněž evidují úrazy, které se následně odesílají na ČSI.
Webové stránky
Webové stránky školy vytvořila SITmP. Fungují v prostředí tzv. redakčního
systému, kde má IT metodik školy vytvořen účet, který mu umožňuje základní
úpravu obsahu stránek, tj. vkládání nových informací, příspěvků, dokumentů
a fotogalerií.
Se stávajícím stavem jsme spokojeni a není v plánu jiné řešení.

„IROP PROJEKT“
V říjnu 2016 škola podala žádost zřizovateli oboru školství, mládeže a
tělovýchovy na výstavbu a rekonstrukci v budově školy. S tímto projektem je
spojen i nákup nového a obnova starého technického vybavení. Vzhledem
k tomu, že je celá záležitost ve fázi návrhu, nelze říct, kdy dojde k případné
realizaci.

Projekt PROSIT
Škola se zapojila do projektu PROSIT, v rámci kterého jsme obdrželi množství
technických stavebnic, sadu 5 tabletů iPad a jeden interaktivní ActivPanel ve
formě mobilního Tripanelu. Všechny tyto pomůcky byly umístěny do
proinkluzivního koutku, nově vzniklé učebny v prostorech keramické dílny. Do
skončení projektu je veškeré vybavení v majetku 1. ZŠ a naše škola je má
pouze vypůjčené.

Podpis: …………………………
Zpráva o ICT a plán | 16.10.2019

V Plzni dne: …………………………
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