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1 Úvod 

ICT plán je vypracován na základě metodického pokynu č.j. 30799/2005-551.  

ICT plán je zpracován na období 2 let. 

 

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola je státní škola s právní subjektivitou 

hospodařící formou příspěvkové organizace. 

 

Zřizovatelem je Kraj Vysočina. 

 

 
 

Oficiální název školy  

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou  

 

Adresa 

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou 

Husovo náměstí 1 

584 01 Ledeč nad Sázavou 

 

Sídlo ředitelství školy  

Husovo náměstí 1 

584 01 Ledeč nad Sázavou 

 

Odloučená pracoviště  

Koželská 551, 584 01 Ledeč nad Sázavou 

Poštovní 405, 584 01 Ledeč nad Sázavou  

 

IČ: 60126647 

DIČ: CZ60126647 

bankovní účet: KB a.s., 2791810227/0100 

REDIZO: 600 011 534 

IZO střední škola: 130 002 097 

IZO vyšší odborná škola: 110 029 208  

ID: bwctr4p  

www: www.gvi.cz  
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Škola vyučuje následující obory 

Střední škola (IZO 130 002 097) 

Maturitní obory 

79-41-K/81 Gymnázium 

79-41-K/41 Gymnázium 

18-20-M/01 Informační technologie 

23-41-M/01 Strojírenství 

23-45-L/01 Mechanik seřizovač 

 

64-41-L/51 Podnikání (dálková forma) 

 

Učební obory 

23-51-H/01 Strojní mechanik 

23-52-H/01 Nástrojař 

23-56-H/01 Obráběč kovů 

66-53-H/01 Skladník/skladnice – operátor/ka skladování 

 

Vyšší odborná škola (IZO 110 029 208) 

Vzdělávací program 

63-41-N/12 Ekonomika a management podniku (denní i kombinovaná forma) 

 

2 Přehled stávajícího stavu a standardu v naší škole 

2.1 Počet žáků/studentů 2018/2019 

Ve školním roce 2018/2019 studuje na střední škole 372 žáků v denní formě a na vyšší odborné 

škole studuje 14 studentů v denní formě.  

2.2 Počet pedagogických pracovníků 

Ve školním roce 2018/2019 ve škole vyučuje celkem 39 pedagogických pracovníků a 2 externí 

zaměstnanci.  

 

Převážná část pedagogů již absolvovala školení na úrovni Z, někteří školení PO a S. Většina 

z nich pravidelně používá informační a komunikační technologie ve výuce. Učitelé se pravidelně 

v této oblasti dále vzdělávají. 
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2.3 Vybavení školy 

Název Počet 

Žákovský/studenský server 1 

Kamerový server 1 

Poštovní server 1 

Doménový server 1 

Multifunkční přednáškový sál 1 

Počítačové učebny IVT  

(G06, K09, K10, K11) 

4 

Odborné učebny CNC, CAD, Knm a Aut 

(P18,P19, P20) 

3 

Jazykové učebny  

(G04, G18, K06) 

3 

Laboratoře Chm, FzK, Big  

(G14, G18, G01) 

3 

Odborné dílny 8 

Interaktivní tabule 

(G04, G07, G11, K05, K07) 

5 

Datové projektory 

(G 17 ks, K 12 ks, P 3 ks a 1 ks přenosný 

33 

PC žák/student 

(G 30 ks, K 18+18+15 ks, P 12+15+2+3 ks) 

113 

Tablet žák/student 30 

Přenosný počítač žák/student 12 

PC pro volnočasové aktivity žák/student 4 

PC učitel 

(G 17+12 ks, K 12+11 ks  P 6 ks) 

58 

Tablet učitel 5 

Přenosný počítač učitel 30 

PC stanice nepedagogických zaměstnanců 8 

Přenosný počítač nepedagogických 

zaměstnanců 

3 

Tiskárny, kopírovací/multifunční 

(G 13+2 ks, K 20+3 ks, P 5 ks) 

43 

3D tiskárny 2 

CERMAT 2x PC, tisk, scaner 2 

Scannery 5 

Vizualizéry 4 
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Škola se prezentuje prostřednictvím webových stránek www.gvi.cz, které jsou pravidelně 

aktualizovány. 

V minulých letech došlo k výměně velké části počítačů, datových projektorů a další techniky. 

Částečně bylo realizováno z projektů. Od září 2018 je v budově gymnázia vybudována nová 

učebna (G06) s 30 PC pro výuku žáků. V rámci projektů se realizoval nákup i mobilních zařízení 

– tablety a chytré telefony pro výuku žáků. 

Žákovské/studenské i učitelské stanice jsou propojeny do školní sítě a všichni uživatelé mohou 

pracovat s Internetem a síťovými prostředky. Každý uživatel sítě má k dispozici vlastní složku na 

serveru chráněnou přístupovým heslem, má možnost uložit si svá data na přenosné médium a 

má vlastní schránku elektronické pošty. Dále lze využívat cloudové služby Gooagle Apps na 

doméně gsvledec.cz a MS Office 365 na doméně gsv365.cz. Evidence žáků/studentů a chod 

školy je zajištěn programem Bakaláři, jehož data jsou umístěna na centrálním serveru a jsou 

přístupná ze všech učitelských stanic. Zálohování dat je řešeno zrcadlením disků a zálohami na 

externí disk. 

Škola využívá velké množství výukových programů, které jsou většinou nakupovány formou 

multilicencí (jazyky, odborné předměty, humanitní předměty).  

Oficiální webová prezentace je vystavena na serveru ISP pod názvem domény www.gvi.cz. Je 

zde možnost připojení pedagogů, zaměstnanců a zejména studentů pomocí FTP klienta na FTP 

server edu.vosiss.cz provozovaný školou. Připojení zaměstnanců k poštovním schránkám je přes 

oficiální webové stránky nebo protokolem POP3 či IMAP. Žáci/studenti jsou na webových 

stránkách školy informováni o aktualitách v rámci studijních povinností (např. změna rozvrhu, 

umístění studijních materiálů, atd.). Zákonní zástupci mají přístup ke klasifikaci po zadání 

přístupových údajů na webových stránkách školy.  

2.4 Způsob zajištění přípojných míst v budově školy 

Na počítačovou síť jsou napojena přípojná místa PC s možností připojení k wifi síti. Kabeláž je 

tvořena strukturovanou kabeláží UTP kategorie 5e. Rychlost páteře (optika) sítě je 1 Gb/s, 

pracovní stanice (metalika) jsou připojeny rychlostí 100 Mb/s až 1  Gb/s. 

2.5 Rychlost a způsob připojení školy k internetu 

Připojení k internetu zajišťuje síťový prvek Mikrotik router, který řídí veškerou komunikaci 

s pracovními stanicemi. Je hlavní bránou mezi vnitřní a venkovní sítí a dále plní funkci síťového 

routeru (DHCP, NAT, firewall apod.). 

Připojení k Internetu o kapacitě 200 Mb/s.  
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2.6 Zajišťované serverové služby 

Hlavní server (Server-DC) plní funkci doménového, aplikačního, databázového a souborového 

serveru. Server MS plní funkci poštovního serveru. Žákovský server má úlohu souborového a 

FTP serveru pro výuku. Dále jsou využívány cloudové služby (Google Apps a Office 365). 

2.7 Způsob zajištění schránek elektronické pošty a prostoru pro webové 

prezentace školy žáků a pedagogických pracovníků 

Oficiální webová prezentace školy je vystavena na serveru ISP pod názvem domény www.gvi.cz. 

Je zde možnost připojení pedagogů, zaměstnanců a zejména studentů pomocí FTP klienta na 

FTP server edu.gvi.cz provozovaný školou. Provoz poštovních schránek pedagogů probíhá na 

školním serveru. Pro studenty jsou na webových stránkách zveřejňované aktuální informace 

týkající se výuky, např. změny rozvrhu, nově studijní materiály apod. Na stránkách školy mají 

rodiče mimo jiné možnost se dozvědět přes aplikaci Bakaláři docházku a prospěch svých dětí.  

2.8 Informace o dodržování autorského zákona a licenčních ujednání 

Respektujeme autorský zákon a dodržujeme licenční ujednání. 

2.9 Standard požadovaných ukazatelů 

Stávající stav zatím zcela nenaplňuje standardem požadované ukazatele. 

Některé PC stanice neodpovídají předpokládaným technickým parametrům daným metodickým 

pokynem (přílohou č. 1), který stanovuje technické parametry pracovních stanic. Dle metodiky je 

předpokládaný životní cyklus PC stanice pětiletý, u repasové techniky dvouletý. Vzhledem 

k tomuto požadavku některé PC stanice tento požadavek již nesplňují a bylo by vhodné je 

upgradovat pro prodloužení jejich životního cyklu, případně vyměnit za nové. 

3  Cíle 

V oblasti ICT je snaha naší školy k dosažení standardu dle metodického pokynu MŠMT v jeho 

základních bodech, zejména v technických parametrech pracovních stanic. 

Účelem tohoto ICT plánu je zkvalitnění výuky v předmětech počítačového i nepočítačového 

charakteru vyučovaných naší školou a zejména pak naučit žáky/studenty využívat informační 

systémy ve všech odvětvích. 

Hlavním cílem a prioritou rozvoje ICT služeb ve škole je v příštích letech zajistit dovybavení 

některých učeben školy prezentační technikou společně s ozvučovacím zařízením pro potřeby 

výuky, školení a seminářů. Dalšími cíly je zprovoznění výuky žáků/studentů (e-learning) 

z domova a přístup zaměstnanců k datům z domova. Zároveň budememe usilovat o rozšíření 

tvorby dalších vlastních digitálních učebních materiálů, což předpokládá průběžné zvyšování 

další kvalifikace všech pracovníků školy v ICT oblastech. 
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4 Vize do budoucna 

Vybudování školní sítě pro knihovní systém. Průběžná obnova zastaralé výpočetní techniky a 

nových software. Neustále pokračovat v obnově HW. Zajišťovat obnovu tak, aby průměrné stáří 

nepřekračovalo více jak 4 roky. Minimalizace počtu fyzických serverů díky virtualizaci na jednom 

zařízení a zvýšení zabezpečení kritických zálohováných dat. Zajištění a vybudování 

sofistikovanějšího poskytování pokrytí učeben a ostatních prostor školy wifi signálem. Finanční 

zajištění bude z provozních prostředků školy nebo z vyhlášených grantů. 

 

 

V Ledči nad Sázavou 28. 12. 2018 

http://www.gvi.cz/
mailto:info@gvi.cz

