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stav

Celkový počet žáků ve škole:
z toho 1. stupeň:
z toho 2. stupeň:
Celkový počet pedagogických
pracovníků ve škole:
Celkem počítačových učeben:
Celkem ostatních odborných pracoven:
Počet ostatních učeben:
Celkový počet přípojných míst:
z toho v počítačových učebnách:
z toho v ostatních učebnách:
z toho v kabinetech:
z toho v ředitelně:
Celkový počet pracovních stanic:
z toho v počítačových učebnách:

z toho v ostatních učebnách:
z toho v kabinetech:

z toho v ředitelně a kancelářích:
Celkový počet zařízení prezentační
techniky:
z toho v počítačových učebnách:
z toho v ostatních učebnách:
z toho v kabinetech:
z toho v ředitelně:
z toho na chodbě

483
247
236
38 Umožnit proškolení zájemcům - podle
potřeb v předmětu, využívání
interaktivní tabule, portál INSPIS
2
6
22
207 Ve škole je zavedeno bezdrátové
51 připojení přístupné učitelům i žákům.
108
40
8
83
51 Jedna počítačová učebna byla nově
vybavena 25 žákovskými stanicemi v
projektu EU peníze školám (2012),
druhá v roce 2015 z projektu města
Klatovy – 24 žákovských stanic.
6
20 Většina učitelů má k dispozici
notebook (zejména pořízený v rámci
projektu EU peníze školám). Tento
notebook slouží pro přípravu a
současně se využívá při práci
s interaktivními tabulemi.
6
27
2
23 Některé kabinety a odborné učebny
0 vybavit přenosnou nebo stálou
prezentační technikou
1
1

Standardní pracovní prostředí
v 1. počítačové
učebně
Pracovní stanice:
Operační systém:
Možnost tisku:
Internet:
E-mail:
Kancelářské
programy:
Grafické programy:

Výukové programy:

pořízení 2015
Windows 8

žáka
ve 2.
počítačové
učebně
pořízení 2012
Windows 7
prof.

v ostatních
učebnách

pedagogického
pracovníka

různé stáří
Windows XP
prof.
Window7 prof.
ano
ano
ne
ano
ano
ano
ano
ano
freemail
freemail
ano
G-mail
MS Office 2013 MS Office 2010 MS Office 2010 MS Office 2003
MS Office 2010
Zoner Callisto, Zoner Callisto, Malování
Zoner Callisto,
Malování,
Malování,
Malování
Zoner Photo
Zoner Photo
Studio
Studio
Sada programů od firmy Terasoft, Zeměpis

Zajištění přípojných míst:
Připojení k internetu:
Serverové služby:
E-mail:
Webová prezentace:

pořízení 2013
Windows 7
prof.

UTP, kategorie 5e
větší než 10 Mb/s, Wi-fi, metropolitní síť
úložný prostor na serveru
G-mail
na hostujícím serveru

Správu serveru a školní počítačové sítě provádí pověřený pracovník ICT ve spolupráci
s firmou Investtel, která je zároveň poskytovatelem připojení k internetu.
Poskytovatel připojení k internetu průběžně akceptuje požadavky na přenosovou rychlost a
agregaci.
Průběžně budeme nakupovat vhodné výukové programy podle výukových potřeb a
požadavků jednotlivých učitelů.
Žáci i pracovníci školy se řídí usnesením vlády č. 624 ze dne 20. 6. 2001 o Pravidlech,
zásadách a způsobu zabezpečování kontroly užívání počítačových programů. Škola provozuje
veškeré programy na základě platných licencí.

