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Hardwarové a softwarové vybavení školy 

Základní údaje školy 

 
Adresa školy :  
 
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122,  
346 01 Horšovský Týn  
Zřizovatel školy: kraj Plzeňský  
Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00 37 64 69  
 
Kontakty:  
 
Ředitel školy: Ing. Miluše Fousová  
Kancelář školy: tel. č.:  379 410 051  
E- mail: sos-souhtyn@sos-souhtyn.c 
Internetové stránky: www.sos-souhtyn.cz 
 
 
ICT koordinátoři: 
 
Správce počítačové sítě: Michal Foist 
ICT metodik: Mgr. Zdeňka Hudcová 
 

Popis aktuálního stavu 

 
Žáci 
 
Celkový počet žáků denního studia školy je 435. 
 
Pedagogičtí pracovníci 
 
Celkový počet učitelů je 59. 
 
80 % pracovníků bylo v rámci SIPVZ proškoleno na stupeň Z, 31% stupeň P0, 25% stupeň P, 
1% stupeň S a N. 
20 učitelů bylo proškoleno v rámci projektu Kantor Ideál. 
 
4 učitelé získali certifikát ECDL jako testeři. 
 
 
V rámci projektu Kantor Ideál bylo 20 učitelů proškoleno v několika modulech, seznámeno 
s využitím dotykových zařízení ve výuce. 



V roce 2020 se škola zapojila do projektu Šablony II, z jehož prostředků prořídila 43 tabletů a 
jeden notebook, učitelé se zúčastní dalšího vzdělávání v oblasti ICT. 
 
 
Činnost školy jako školicího střediska 
 
Škola získala certifikát testovacího a školicího střediska ECDL. 
V současné době máme certifikát pozastaven, neboť o testování z řad veřejnosti nebyl 
zájem. 
 
 
Infrastuktura a hardware 
 
Škola pro svou činnost využívá několik budov. 
Teoretická výuka probíhá v budovách v Littrowě ulici a Nádražní ulici. 
Odborný výcvik je vyučován v dílnách, v penzionu a v Malém hospodářském dvoře 
v Horšově, v Horšovském Týně v objektu firmy Karpem, též v objektu Domova mládeže 
v Horšovském Týně a v budově Mateřského centra v Nádražní ulici. 
V rámci sítě je připojeno 180 pracovních stanic, z tohoto počtu je 40 notebooků. 
Škola disponuje třemi počítačovými učebnami, v každém kabinetě je stolní počítač a laserová 
tiskárna, téměř každý vyučující má notebook, některé kabinety jsou pokryty wifi sítí, která 
slouží zaměstnancům školy. V každé učebně je stolní počítač a dataprojektor.  
Pro žáky je možno v rámci využití BYOD nainstalovat přenosný wifi router v učebně. 
 
Způsob zajištění přípojných míst v budovách školy 
 
Typ připojení                                       WiFi 
Rychlost připojení                               300 Mbit 
Agregace                                             1:1 
Připojení do sítě LAN                        ano 
Poskytovatel připojení                        United Networks s. e. 
Měsíční cena v Kč                              6655,- Kč 
Platnost smlouvy                                2020 
Síť      1 Gb/s 
Kabeláž: strukturovaná, UTP kategorie 5e s aktivními prvky (2x switch 24-port 100Mb, 1x 
switch 16-port 100Mb, 1x switch 8-port 100Mb). 
 
Propojení mezi budovami v Horšovském Týně bylo v roce 2018 modernizováno firmou Aitex, 
byly namontovány nové antény s vyšší přenosovou rychlostí. 
Též pracoviště v Horšově využívá připojení firmy Aitex. 
Bezpečnost sítě jsem v roce 2018-2019 vyřešili ve spolupráci s Dohledovým centrem a firmou 
Bcom osazením managovatelných switchů Dell a bránou SonicWall. Zároven jsme zakoupili 3 
nové servery s OS WIN server 2019. 
Mailserver je zajištěn v rámci OFFICE 365 
. 

 



 

Způsob zajištění schránek elektronické pošty a prostoru pro webové prezentace školy, 
žáků a pedagogických pracovníků 
- pro internetové stránky školy je využit prostor poskytovaný komerční firmou zabývající se 
webhostingovými službami 
- pro intranetové stránky školy je využito vlastního serveru  
- poštovní schránky mají zaměstnanci školy zřízeny na portále Office 365. Schránky jsou 
přístupné pomocí  Exchange serveru i webového rozhraní 
- rodiče a žáci se mohou informovat o studiu na webových stránkách školy pomocí webové 
aplikace Bakaláři 
 
Softwarové vybavení pracovních stanic 
 
OS MS WIN 7, MS WIN 8.1, MS WIN 10 
MS Office 2007 
Zoner Callisto 
Zoner Photo studio 
Smart technologies 
Mount Blue 
Geogebra 
Nod Eset 32 
Bakaláři 
 
Toto standardní softwarové vybavení doplňujeme volně šiřitelným softwarem. 
 
 
Budovy v Horšovském Týně 
 
Vedení WIFI signálu 
 

 
 
 
 

Aitex 

 



Počet pracovních stanic a zařízení prezentační techniky v učebnách 
 
Škola v Littrowě ulici disponuje třemi učebnami výpočetní techniky s celkovou kapacitou 66 
žákovských stanic a 20 kmenovými třídami. 
 
Třídy jsou standardně vybavené stolním počítačem s OS WIN7, dataprojektorem, 
reproduktory. 
Učitelé mají v kabinetech k dispozici stolní počítač, laserovou tiskárnu, většina učitelů je 
vybavena notebookem.   
V této budově jsou osazeny dvě interaktivní tabule firmy AV Media Smart Board.  
Sborovna je vybavena barevným laserovým multifunkčním zařízením. 
Vedení a ekonomický úsek je umístěn v 7 kancelářích, kde každá je též vybavena 
monochromatickou laserovou tiskárnou, pro celý úsek je k dispozici síťová multifunkční 
barevná laserová tiskárna Minolta Konica. 
 
V Nádražní ulici jsou umístěny odborné učebny výtvarné a hudební výuky pro obor 
Předškolní a mimoškolní pedagogika, které jsou vybaveny stolními počítači a dataprojektory. 
Mateřské centrum, které je připojeno wifi anténou je vybaveno notebookem, počítačem a 
jednou interaktivní tabulí Smart Board. 
 
Domov mládeže disponuje pěti stolními počítači, z nichž čtyři jsou k dispozici žákům 
s možností přihlášení se do domény, ve vychovatelně je umístěn jeden stolní počítač, 
laserová tiskárna. 
Domov mládeže je plně pokryt WIFI signálem pro zpřístupnění internetu ubytovaným žákům. 
 
Pracoviště odborných výcviků jsou vybavena stolními počítači a monochromatickými 
laserovými tiskárnami HP LJ 1020. 
 
Odloučená pracoviště odborného výcviku a Penzion v Horšově 
 
Malý hospodářský dvůr - Server WIN 8, kamerový systém Vivotec pro 4 kamery, 
meteostanice 
Penzion – Server WIN 2008, restaurační software Septim, nově WIN server 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vedení WIFI signálu  
 
 

 
 
 
Budovy v Litrově ulici i Nádražní ulici, dílny v Horšově, penzion a MHD v Horšově jsou 
monitorovány kamerovými systémy.  

 

Technické specifikace kamerových systémů 

 
Budova Littrowa:  

1. Kamera u vchodových dveří- monitoruje dění na ulici u vchodu do školy 

http://192.168.246.227 

AXIS 211 Network Camera 
 

Rozměry: 38 x 95 x 178 mm 
Snímků za 
vteřinu: 

Až 30 

Váha: 345 g bez napájecí přípojky Podpora zvuku: Ne 

Obrazový 
senzor: 

Sony Super HAD CCD 1/4" 
RGB progressive scan s 300 
000 pixely 

Alarmový 
vstup/výstup: 

1/1 

Fungování ve 
dne i v noci: 

 Ano Detekce pohybu: Ano 

Čočky typu: 
F 1.0 Varifocal (3.0-8.0 mm) 
automatic DC iris, CS-Mount 

Vyměnitelné 
čočky: 

Ano 

Světelná 
citlivost: 

0.75 Zabezpečení: 
Několika úrovňové 
heslo, filtrování IP 



adres 

Komprese: Motion JPEG a MPEG-4 
Power over 
Ethernet 

vestavěná podpora 

Max rozlišení 
videa: 

30 sn/s, 640×480 
Sériové 
konektory 

  

 
 

2. Kamera v přízemí- bufet – monitoruje pohyb na chodbě před bufetem 

http://192.168.246.237 
AXIS 207 Network Camera 

Rozměry: 85 x 55 x 34 mm Snímků za vteřinu: 
Až 30 ve všech 
rozlišeních 

Váha: 
177 g včetně podstavce, bez 
napájecí přípojky 

Podpora zvuku: Jednosměrný zvuk 

Obrazový 
senzor: 

1/4" progressive scan RGB 
CMOS 

Alarmový 
vstup/výstup: 

1/1 

Čočky typu: 4.0 mm / F 2.0, fixed iris Detekce pohybu: Ano 

Světelná 
citlivost: 

1-10 000 lux 
Power over 
Ethernet: 

Ano  

Komprese: MPEG-4, Motion JPEG Ostatní: Software ACE 

Max rozlišení 
videa: 

30 sn/s, 640×480     

 
 

3. Monitorování vchodových dveří z kamery umístěné na stropě pod schodištěm 

http://192.168.246.239 

AXIS 210 Network Camera 

Rozměry: 38 x 88 x 157 mm Snímků za vteřinu: 
Až 30 ve všech 
rozlišeních 

Váha: 305 g bez napájecí přípojky Podpora zvuku: Ne 

Obrazový 
senzor: 

1/4" Sony Wfine progressive 
scan RGB CCD 

Alarmový 
vstup/výstup: 

1/1 

Čočky typu: 
4.0 mm / F 2.0, fixed iris CS-
Mount 

Detekce pohybu: Ano 

Světelná 
citlivost: 

3-10 000 lux 
Power over 
Ethernet: 

Ne 

Komprese: MPEG-4, Motion JPEG Ostatní:   

Max rozlišení 
videa: 

640×480 
  

 



 

 
Budova Nádražní: 

1. Kamera- nádvoří malé tělocvičny- 

http://192.168.246.231 

Monitorování 
vstupu do budovy 

školy kamera č.1 

Kamera č. 2, 
monitorování chodby u 

bufetu 

Kamera č. 3, 
monitorování vstupních 

dveří školy 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNeNkrO01cgCFUGxFAodykAPkA&url=http://www.turnanet.sk/?online-kamery,12&psig=AFQjCNHN6owxjksOPPyBVVfEFqAIZNoegQ&ust=1445580289496340
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNeNkrO01cgCFUGxFAodykAPkA&url=http://www.turnanet.sk/?online-kamery,12&psig=AFQjCNHN6owxjksOPPyBVVfEFqAIZNoegQ&ust=1445580289496340
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNeNkrO01cgCFUGxFAodykAPkA&url=http://www.turnanet.sk/?online-kamery,12&psig=AFQjCNHN6owxjksOPPyBVVfEFqAIZNoegQ&ust=1445580289496340


AXIS M1031-W Network Camera 

Rozměry: 
(š×v×h)  

58,9 x 94,9 x 34,2 mm Snímků za vteřinu: 
30 ve všech 
rozlišeních 

Váha: 101 g Podpora zvuku: Ano 

Obrazový 
senzor: 

1/4" progressive scan RGB 
CMOS 

Alarmový 
vstup/výstup: 

— 

Čočky typu: 4.2 mm / F2.0, fixní Detekce pohybu: Ano 

Světelná 
citlivost: 

1 lux, F2.0 Power over Ethernet: Ne 

Komprese: 
H.264, MPEG-4, Motion 
JPEG 

Max. rozlišení: 640×480 

 
 
 
 
Kamerové záznamy se ukládají na server SIGMA, k záznamům má přístup správce sítě 
p. Michal Foist, koordinátor ICT Mgr. Zdeňka Hudcová, ředitelka školy. 
 
 

 

Monitorování vstupu 

do tělocvičny 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNeNkrO01cgCFUGxFAodykAPkA&url=http://www.turnanet.sk/?online-kamery,12&psig=AFQjCNHN6owxjksOPPyBVVfEFqAIZNoegQ&ust=1445580289496340


 
Provoz Malého hospodářského dvora v Horšově 

 
Budova je osazena čtyřmi kamerami VIVOTEK IP8332,  venkovní den/noc statická 
bezpečnostní IP kamera s HD rozlišením (1280 x 800 bodů při 30 sn./s.), dobrou 
citlivostí v noci, snímací senzor 1/4" CMOS s progresivním skenováním, komprese 
videa H.264, MPEG4 a MJPEG, zabudovaný IR přísvit až na 15m, ohnisková vzdálenost 
objektivu f = 6 mm s úhlem záběru 56°, multistreaming, přístup pomocí mobilního 
telefonu, PoE 802.3af, slot paměťových karet SD/SDHC, ONVIF, vodě a prachu odolný 
kryt s nahrávacím systémem Vivotek.  
 
K nahrávkám má přístup správce sítě pan Michal Foist, vedoucí MHD pan Tomáš 
Fiala, koordinátor ICT Mgr. Zdeňka Hudcová. 

 
Technická specifikace 

 Podpora standardu ONVIF: ano  
 Přístup pomocí mobilního telefonu: ano 3GP  
 Integrovaný přísvit: ano  
 Snímací čip: 1/4" CMOS  
 Vlastnosti snímacího čipu: uzávěrka 1/5 s. až 1/25.000 s., AGC, AWB, AES  
 Citlivost (ČB): 0 lx  
 Den/Noc: ano  
 Mechanicky odklopitelný IR filtr: ano  
 Objektiv: ano - integrovaný  
 Integrovaný IR přísvit: ano  
 Max. dosvit IR přísvitu: 15m  

 Parametry IR přísvitu: 12x IR LED  
 Ohnisková vzdálenost: f 3,6 mm  
 Úhel záběru (horizontální): 56°  
 Clonové číslo: F 1,8  
 Podpora IR (den/noc): ano  

 Komprese: H-264, MPEG-4 a MJPEG  
 Maximální rozlišení: 1280 x 800 px  
 Počet snímků při max. rozlišení: 25 s.  
 Max. počet snímků: 30 s.  
 Multi-streaming: ano  
 Počet streamů: 4  
 Max. počet klientů: až 10  

 Síťové rozhraní: 10/100 Mbit/s Ethernet, RJ-45  
 Protokoly: IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, 

DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X  
 Digitální vstup: 1x  
 Slot paměťových karet: MicroSD/SDHC  



 Provedení: venkovní  
 Typ kamery: bullet - krytá statická  
 Krytí: IP66  
 Šířka: 60 mm  
 Výška: 60 mm  
 Hloubka: 170 mm  
 Vlhkost: 90% HR  
 Hmotnost: 702 g  
 Min. provozní teplota: -20°C  
 Max. provozní teplota: 50°C  
 Schválení a normy: CE, LVD, FCC, VCCI, C-Tick, UL  

 Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: ano  
 Napájení: 12V DC / 24V AC  
 Spotřeba: 4 W 
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Kamerový systém Horšov – dílny, Penzion 

 

Na objektu dílen v Horšově jsou umístěny čtyři kamery monitorující vstup do dílen, a 
okloní prostranství, na penzionu kamery monitorují parkoviště před penzionem, 
hlavní vchod. Nahrávání probíhá na HDD videorekordéru. K nahrávkám mají přístup 
ICT koordinátor  Mgr. Zdeňka Hudcová, správce Michal Foist. 

 
Technická specifikace 

Kamerový systém Adell H.264, AHD 400 

 Podpora až 4 IP kamer 
 - Podpora více funkcí: Nahrávání, přehrávání, sítě, zálohování, mobilní dohled 

současně 
   - Různé podporované režimy, analogový a digitální IP signál lze připojit k DVR, 
zařízení je hybridní! 
   - Synchroní přehrávání všech kanálů ze záznamu 
   -  2 ks SATA HDD, kapacita až 3TB 
   - Podpora Full HD, vysoké rozlišení výstupu videa 1920x1080 
   - V reálném čase nahrávání a přehrávání 
   - Podpora IE, Chrome, Firefox, Safari prohlížeč - k dispozici pro záznam, přehrávání a 
nastavení daného 
     uživatele pro správu oprávnění 
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    -Mobile App podporuje živé video a zvuk, stejně jako přehrávání a 2-way audio na 
iPhone, Android, 
     Windows Mobile, Symbian, BlackBerry 
     CMS (Central Management System) podporuje 
  - HDMI výstup 

Kamery: 

 ADELL  
 HD-835A 
 SONY Effio-E Exview  HAD CCD II (AKA) 700TVL 

700TVL 
 Na obrazovce nastavitelné MENU kamery 
 Effio-E  
 Kamera je v četně držáku 

Barevná kamera DEN/NOC  
 
1. Image Sensor Device: SONY Effio-E Exview HAD CCD II (AKA) 700 TVL 
 
2. PAL 976(H) x 582(V)  
3. 700TVL 
4. objektiv: 2,8-12mm (101° - 28°) 
5. synchronizační vnitřní systém  
6. S/N Ratio:>48dB 
7. citlivost:  0Lux /F1.2 
8. rychlost uzávěrky:  PAL:1/50-1/100,000 Second 
9. vyvážení bílé:    Auto  
10. IR: Do 35m 
11. 42 ks IR Diod 

12. IR vlnová délka: 850nm 
13. videovýstup: 1.0Vp-p75Ohm (BNC)  
14. napájení: DC 12V 
15. Provozní teplota:   -30 do +50 °C 

materiál : aluminium 

Barva: Titan 
rozměr:96 ×187mm (šířka/výška bez držáku) 

Budova Nádražní ulice 
Zde jsou osazeny dvě kamery: jedna monitoruje vstupní průchod, druhá nádvoří 
školy. Nahrávání probíhá na HDD videorekordéru. K nahrávkám mají přístup ICT 
koordinátor Mgr. Zdeňka Hudcová a Mgr. Josef Sazama. 
 Typ kamer: kamerový systém Adell, viz výše 
 



 
 
 
Kamery šatny Littrowa ulice 

 

 
Slouží k monitorování vstupu do školy a k předcházení vandalizmu v prostoru šaten. 
 
 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNeNkrO01cgCFUGxFAodykAPkA&url=http://www.turnanet.sk/?online-kamery,12&psig=AFQjCNHN6owxjksOPPyBVVfEFqAIZNoegQ&ust=1445580289496340
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNeNkrO01cgCFUGxFAodykAPkA&url=http://www.turnanet.sk/?online-kamery,12&psig=AFQjCNHN6owxjksOPPyBVVfEFqAIZNoegQ&ust=1445580289496340


Standardní pracovní prostředí žáků a učitelů  

 
 
Stáří počítačů v učebnách je více jak 5 let. Počítače v kmenových třídách v Littrowě ulici jsou 
zakoupeny v roce 2016, průběžně byly dokoupeny počítače do některých kabinetů a tříd 
v Nádražní ulici. Většinou se jedná o PC reapasované od Fmy Terastore, s dostatečnou 
pamětí RAM a OS Win 10 Pro. 

V rámci projektu Šablony II jsme zakoupili 40 tabletů Lenovo pro žáky do výuky. 

Standardní pracovní prostředí – software 

 
 Operační systém MS Windows 7 Pro- v učebnách 

MS Windows 7- v kabinetech, kmenových 
třídách, kancelářích 

MS Windows 8.1 na noteboocích a 12 PC 
v učebně IN3 

MS Windows 10 Pro v některých 
kabinetech a kancelářích 

 

 
Kancelářský software MS Office 2007 

 
  

OpenOffice 
 

 
  Adobe Acrobat Reader 

 

 
Antivir a ochrana PC NOD Eset Antivirus 

 
 Práce s grafikou Zoner Callisto  

 
 Zoner Photo Studio 12  

  
Corell Draw 

 
 

 

Výukový software Jazykové rozbory 

LangMaster 

Cabri Geometrie II Plus 

Allplan Nemetschek 

AutoCad 3D 

Solid Works 

Mont Blue 

Geogebra 

 

 

    
Škola vede pedagogickou dokumentaci v programu Bakaláři, využívá všechny moduly včetně 
webové aplikace. Třídní knihy jsou též vedeny elektronicky. Licence je platná pro 450 žáků. 
Modul třídní kniha je propojen s docházkovým systémem Biostar, který umožňuje pomocí 
biometrických otisků prstů evidovat příchody a odchody žáků, odemykat vstupní dveře školy. 
Na budovu v Nádražní ulici byla též nainstalována čtečka Biostar. 
Tím je zajištěna i bezpečnost proti vniknutí cizí osoby do prostor školy. 



Plánovaný rozvoj infrastruktury  

V dalších letech plánujeme: 
 

- Údržbu stávajícího zařízení – dataprojektorů, počítačů, v případě 
nevyhovujících parametrů, obnovu nákupy nových prostředků (PC v učebnách 
v Nádražní ulici, pracovištích ODV…) 

- Instalace nového OS (WIN10) na zbývající počítače v kabinetech a učebnách 
VT, které jsou vybaveny WIN 7, průběžná obnova zastaralých technologií 

- Rozšíření WIFI konektivity 
- Využívání WIFI zařízení ve výuce (BYOD)  
- Instalace kamerového systému na novou stáj v Horšově 

 
- Vzhledem k tomu, že většina počítačů na škole je starší 5 let s RAM menší než 

4 GB, OS WIN7 je nutná přeinstalace a výměna zastaralé techniky. Pro 
distanční výuku je nutné vybavit vyučující přenosnými zařízeními. Stávající 
jsou již zastaralé, s nepodporovaným OS. V závislosti na dostupných financích 
jsou navrženy 3 varianty: 

 

Varianta s nákupem nových počítačů ve 2 učebnách informatiky a kabinetech 

  Umístění Druh Počet Cena Celkem 

Nové počítače v poč. 
učebnách IN1,IN3 PC, WIN10Pro 52 15000 780000 

Přeinstalace počítačové 
učebny IN2 

 licence 
WIN10Proo 21 2000 42000 

Nové počítače v kabinetech Kabinety PC, WIN10Pro 15 15000 225000 

Přeinstalace počítačů v 
kmenových třídách Třídy 

licence 
WIN10Proo 25 2000 50000 

Nové počítače penzion Horšov penzion PC, WIN10Pro 4 15000 60000 

Nové počítače dílny, MHD Horšov, dílny, MHD PC, WIN10Pro 4 15000 60000 

Nové počítače stáj Stáj PC, WIN10Pro 4 15000 60000 

Učitelské notebooky 
Notebooky pro distanční 
výuku   30 15000 450000 

     
1727000 

      
      Varianta s využitím větší části stávajícího hardwaru (bude na hranici požadovaného výkonu) 

  Umístění Druh Počet Cena Celkem 

Nové počítače v poč. učebně IN3 PC, WIN10Pro 31 15000 465000 

Přeinstalace operačního 
systému z WIN7 na WIN10 

PRO 

IN2 
 licence 
WIN10Proo 21 2000 42000 

IN1 
 licence 
WIN10Proo 21 2000 42000 

Kabinety 
 licence 
WIN10Proo 15 2000 30000 

Třídy 
licence 
WIN10Proo 25 2000 50000 



Horšov penzion 
 licence 
WIN10Proo 4 2000 8000 

Horšov, dílny, MHD 
 licence 
WIN10Proo 4 2000 8000 

Nové počítače stáj Stáj PC, WIN10Pro 4 15000 60000 

Učitelské tablety 
Tablety pro distanční 
výuku   30 7000 210000 

     
915000 

      

      Varianta pouhé přeinstalace operačních systémů, bez podpory distančního studia (nedoporučuji) 

Nákup licencí MS Windows 
10 Professional     125 2000 250000 

 

Plánovaný rozvoj dovedností učitelů 

 
Škola byla zapojena do projektu „Tablety do škol“ jako partner firmy S COMP centre 
s názvem Kantor Ideál. 
Do projektu se zapojilo 20 pedagogů, kteří byli školeni a mentorováni v oblasti zavádění 
moderních metod s využitím ICT techniky. 
V rámci projektu byly zakoupeny dotykové notebooky Lenovo IdeaPad Flex 2 15 s OS WIN 
8.1. 
 
V dalších letech plánujeme tyto znalosti prohloubit a nově nabyté dovednosti využít při 
výuce s využitím ICT prostředků, dále se budeme snažit motivovat učitele ke zdokonalování a 
účasti na DVU v oblasti ICT a zavádění moderních aktivizačních metod do výuky. 
Učitelé IKT by se měli proškolit v oblasti programování, aby byli v budoucnu schopni splnit 
požadavky nových RVP. 
 
V roce 2020 se zapojila škola do projektu výzvy OPVV Šablony II v aktivitě Vzdělávání 
pedagogických pracovníků SŠ, kde rozšíříme znalosti a dovednosti i v ICT.  
V tomto roce plánujeme vyškolení učitelů ICT v rámci školení polytechnického vzdělání ve 
využití 3D tisku. 
 
Pro distanční výuku a komunikaci s žáky jsme založili Google Classroom, kde všichni učitelé 
vedou své kurzy, pro konání porad učitelů a komunikaci s krajem využíváme Teams. 



 


