
Plán ICT do 31. 8. 2018 
Škola: Střední škola gastronomie a obchodu Zlín 

Indikátor Aktuální stav k 30. 6. 2016 Plánovaný stav k 31. 8. 2018 

1. řízení a plánování 

role ICT ve 
vizi školy 

Využití ICT hraje významnou roli ve vizi a je plně 
zahrnuto do koncepce rozvoje školy. 

Vize je sdílena celou školou včetně žáků. Je 
aktivně ověřována každodenní praxí a šířena ven. 

Návrh opatření: 
Pořídit další sadu tabletů pro žáky. Organizovat vzdělávání učitelů v oblasti využívaní tabletů. Nadále 
zařazovat práci s iOS do výuky informatiky ve škole.  

Komentář: 
14 zájemců z řad učitelů bylo vybaveno tablety. Pro žáky byly pořízeny 3 sady tabletů. Technicky jsme 
zabezpečili propojení tabletů s dataprojektory. 

ICT plán 

Plán je komplexně integrován do celého ŠVP. 
Proces je aktivně podporován vedením školy a 
akceptován všemi zaměstnanci. ICT koordinátor 
podporuje využití technologií v celé škole. 

Učitelé naplňují plán v rámci každodenních 
výukových činností. Zaměstnanci i žáci se aktivně 
zapojují do hledání nových inovativních postupů 
a metod práce. 

Návrh opatření: 
Na tvorbě ICT plánu spolupracuje koordinátor s vedením školy a předsedy předmětových komisí. 

Komentář: 
ICT plán je zpracováván na dvouleté období. 

využití ICT 
ve výuce 

Pozornost je zaměřena na komplexní zapojení 
ICT do výukového procesu a na zkoumání 
nových a efektivnějších přístupů. 

Pozornost je zaměřena na podporu a prosazení 
přístupu orientovaného na žáka, umožňujícího 
sledování osobního pokroku každého jednotlivce. 

Návrh opatření: 
Zavádět do výuky interaktivní učebnice. Pokračovat ve využívání a tvorbě nových prezentací a dalších 
ICT pomůcek. Nadále využívat výukové materiály umístěné na metodických portálech "RVP" a "Zlínské 
DUMy". 

Komentář: 
Využíváme výukové materiály umístěné na metodických portálech "RVP" a "Zlínské DUMy". 
Pokračujeme ve využívání výukových pomůcek, které byly ve škole vytvořeny.  

akceptace 
přijaté 

strategie 

Škola průběžně vyvíjí a schvaluje své plány na 
využití ICT prostřednictvím opakujících se jednání 
a porad se zaměstnanci, žáky, rodiči a 
zřizovatelem. Všichni zúčastnění jsou obeznámeni 
s obsahem. 

Škola přizpůsobuje plány rozvoje inovativnímu 
využití ICT a daří se jí je naplňovat. Dochází k 
posilování etického a odpovědného přístupu k 
technologiím. Případy zneužití ICT jsou ojedinělé 
a celou komunitou aktivně odsuzované. 

Návrh opatření: 
Zaměřit se na posilování etického a odpovědného přístupu k technologiím. Nadále provádět 
monitorování a řízení práce v síti pomocí software "Optim Access". 

Komentář: 
ICT koordinátor průběžně řeší požadavky žáků a učitelů na inovaci ICT technologií ve škole. Inovace 
ICT technologií probíhá v těsné součinnosti se zřizovatelem školy. 
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specifické 
vzdělávací 
potřeby 

Škola podporuje zavádění různých metodických 
postupů využití ICT s cílem usnadnit žákům 
odlišných vlastností a specifických potřeb 
dosažení výukových cílů. 

Škola má implementován plně inkluzivní model 
využití ICT (případně i dalších specializovaných 
pomůcek) dovolující každému žákovi rozvoj podle 
osobního vzdělávacího plánu. 

Návrh opatření: 
Pracovat na implementaci plně inkluzivního modelu využití ICT, který dovoluje každému žákovi rozvoj 
podle osobního vzdělávacího plánu. 

Komentář: 
Průběžně vytváříme metodické postupy využití ICT zaměřené na žáky se specifickými potřebami. Tyto 
postupy vytvářejí pracovníci specializovaní na práci se žáky s vývojovými poruchami. Zvláštní 
pozornost věnujeme žákovské práci s tablety ve výuce. 

2. ICT ve Školním vzdělávacím programu 

porozumění 
učitelů 

Většina učitelů chápe, jak začlenit ICT do ŠVP, a 
ví, jak lze s jejich pomocí zlepšit kvalitu výuky. 

Všichni učitelé si určují vlastní metody výukového 
využití ICT a umí je aplikovat v praxi. 

Návrh opatření: 
Vytvářet vyučujícím podmínky pro tvorbu vlastních metod výukového využití ICT. ICT kompetence 
učitelů budou nadále rozvíjeny formou školení, seminářů a účastí na konferencích. 

Komentář: 
Vyučující se pravidelně zúčastňují školení, seminářů a praktických cvičení. ICT koordinátor poskytuje 
metodickou podporu při využívání ICT ve výuce. 

vzdělávací 
plán 

Většina učitelů detailně plánuje způsoby 
integrace ICT do připravovaných vzdělávacích 
aktivit. 

Škola nejen integrovala ICT do výuky, ale věnuje 
čas též soustavnému hledání dalších možností 
zdokonalení stávajících postupů. 

Návrh opatření: 
Vést učitele k soustavnému hledání dalších možností a postupů využití ICT ve výuce.  

Komentář: 
Začleňujeme využívání ICT do tematických plánů pro výuku jednotlivých předmětů. Inovujeme 
výukové pomůcky tak, aby odpovídaly současným vzdělávacím potřebám. 

zkušenosti 
většiny 
učitelů 

Učitelé využívají ICT tak, aby žáci měli možnost 
se vzdělávat formou konstruktivně pojatých 
předmětových i mezipředmětových aktivit. 

Výukové metody využívající ICT jsou orientovány 
na žáka. Všude ve škole se vyskytují důkazy 
skutečných, na poznávání orientovaných aktivit a 
spolupráce. 

Návrh opatření: 
Aktivně zapojit žáky do výukových metod využívajících ICT. 

Komentář: 
Vyučující jsou seznamováni s progresívními technologiemi ve výuce. Požadavky na další dovybavení 
ICT průběžně realizujeme. 

zkušenosti 
většiny 
žáků 

Žáci často používají ICT při vyučování 
samostatně a jsou vedeni k respektování etických 
pravidel. 

Žáci využívají ICT při vyučování soustavně a jsou 
(kromě etických pravidel) vedeni ke vzájemné 
spolupráci. 

Návrh opatření: 
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Vést žáky ke vzájemné spolupráci při využívání ICT ve výuce. Podporovat u žáků tvorbu vlastních 
digitálních obsahů. 

Komentář: 
Ve výuce využíváme tablety pro samostatnou práci žáků. Klademe důraz na využití ICT v odborných 
předmětech.  

specifické 
vzdělávací 
potřeby 

Učitelé využívají diagnostických ICT nástrojů ke 
sledování výukových výsledků žáků tak, aby 
snadněji odhalili vznikající problém a mohli ho 
vhodným způsobem řešit. 

ICT jsou plně integrovány do výuky na všech 
úrovních a umožňují komplexně realizovat 
individualizovaný plán rozvoje každého žáka 
školy. 

Návrh opatření: 
Nadále využívat evaluační nástroj "Testování středních škol" a informační systém školy ke sledování 
výukových výsledků žáků 

Komentář: 
Zavedením nového informačního systému školy je umožněno učitelům sledovat výukové výsledky 
žáků. 

3. profesní rozvoj 

uvědomění 
a zapojení 

Většina učitelů se účastní nejen celoškolních a 
hromadných vzdělávacích akcí, ale vzdělává se v 
oblasti ICT též individuálně. 

Učitelé mají potřebu soustavného profesního 
rozvoje, kterou uspokojují prostřednictvím 
aktivního zapojení do pracovních skupin (typicky 
online – např. na portálu RVP), vytvářejí si osobní 
kontakty a seznamují se s aktuálními výzkumy. 

Návrh opatření: 
Informovat učitele o plánovaných vzdělávacích akcích, podporovat vzájemnou spolupráci vyučujících 
při vzdělávání v oblasti ICT. 

Komentář: 
Navrhnout učitelům vhodné vzdělávací aktivity v rámci DVPP. Pomoci učitelům zorientovat se při 
výběru vhodného software a literatury. 

plánování 

Program profesního rozvoje v oblasti ICT je 
připravován v souladu s potřebami ŠVP 
soustavně všemi učiteli ve spolupráci s ICT 
koordinátorem. 

Učitelé průběžně provádí autoevaluaci a její 
výsledky promítají do společně připravovaného 
plánu profesního rozvoje. Navzájem si pomáhají. 

Návrh opatření: 
Promítnout výsledky autoevaluace do plánu profesního rozvoje jednotlivých učitelů. 

Komentář: 
Program profesního rozvoje učitelů byl vytvářen na základě aktuálních potřeb a nabídky vzdělávání. 

zaměření 

Většina učitelů se účastní školení zaměřeného na 
využití ICT ve vzdělávání. 

Škola po dohodě se zaměstnanci připravuje 
program profesního rozvoje na základě plánu 
rozvoje celé školy a v souladu s jejími 
specifickými potřebami. 

Návrh opatření: 
Vzdělávání zaměřit na práci v lokální počítačové síti, OS Windows 10, a nejnovější verzi MS Office. 

Komentář: 
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Vyučující se vzdělávali především v oblasti metodiky využití ICT ve výuce a MS Office. 

sebedůvěra 

Většina učitelů ví, jak využívat ICT ve výuce, 
snaží se stále zdokonalovat a pomáhat kolegům. 

Učitelé jsou sebejistí při využívání ICT. Svoje 
zkušenosti a inovativní postupy ochotně sdílejí s 
kolegy ve vlastní škole i mimo ni. 

Návrh opatření: 
Plánovat vzájemné konzultace vyučujích při využívání ICT. 

Komentář: 
Učitelé si vzájemně pomáhali při řešení problémů. 

neformální 
způsoby 

profesního 
rozvoje 

Ke sdílení nápadů a příkladů dobré praxe dochází 
jen mezi některými učiteli. 

Ke sdílení nápadů a příkladů dobré praxe mezi 
všemi učiteli dochází často, a to jak osobně, tak 
online. 

Návrh opatření: 
Nadále využívat schůzky předmětových komisí pro sdílení příkladů dobré praxe. 

Komentář: 
Pro sdílení nápadů a příkladů dobré praxe byl vytvořen prostor na schůzkách předmětových komisí. 

4. integrace ICT do života školy 

dostupnost 

ICT jsou ve škole stále a všude pohotově k 
dispozici jak učitelům, tak žákům (typicky s 
podporou bezdrátové sítě). 

Učitelé, žáci i širší školní komunita využívají ICT 
pro vzájemné spojení i pro přístup do školy 
odkudkoliv a kdykoliv. 

Návrh opatření: 
Rozšíření a zvýšení výkonu bezdrátové sítě. 

Komentář: 
Žákům, rodičům a učitelům byl umožněn přístup k informacím pomocí internetové ŽK. 

využití 

ICT jsou využívány ve všech výukových aktivitách 
školy, kde je jejich nasazení přínosné. 

Škola prezentuje a sdílí příklady dobré praxe i 
mimo rámec vlastní školní komunity. 

Návrh opatření: 
Ve výuce využívat nabídku metodických portálů, které se zabývají příklady dobré praxe. 

Komentář: 
Ve výuce byly využívány výstupy realizovaných projektů - DUMy a další elektronické pomůcky. 

prezentace 
na 

internetu 

Školní web je vytvářen využitím vhodného 
redakčního systému a obsahuje nejen aktuální 
informace, ale též materiály vytvořené jak učiteli, 
tak žáky. 

K vytvoření komunikativního prostředí škola 
využívá vhodný počítačový systém, jehož 
prostřednictvím celá školní komunita publikuje 
pravidlům neodporující a výuku podporující 
materiály prokazující dosažení výukových cílů. 

Návrh opatření: 
Kromě učitelů zapojit do tvorby školního webu i žáky. 

Komentář: 
Do tvorby školního webu byli zapojeni předsedové předmětových komisí.  
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eLearning 

Všichni učitelé jsou vedeni k tomu, aby digitální 
výukové materiály poskytovali žákům 
prostřednictvím internetu. 

Škola používá specializovaný systém řízení výuky 
(LMS) dovolující kombinovat prezenční a 
distanční formy výuky. 

Návrh opatření: 
Digitální výukové materiály poskytovat žákům prostřednictvím webových stránek školy. 

Komentář: 
Učitelé byli seznámeni s metodickým portálem "Zlínské DUMy".  

spojení s 
vnějším 
světem 

Kromě běžné komunikace nabízí škola širší školní 
komunitě pravidelně aktualizované informace o 
sobě. Do komunikace s vnějším světem se 
zapojují i učitelé – např. formou osobních či 
třídních blogů. 

Celá školní komunita úspěšně používá k 
výukovým účelům nejnovější nástroje internetové 
komunikace (včetně sociálních sítí). Cílem je do 
výukových aktivit zapojit širší okolí včetně rodičů, 
expertů, pamětníků apod. 

Návrh opatření: 
Informace o škole předávat pomocí webových stránek školy. 

Komentář: 
Byly rozšířeny a modernizovány webové stránky školy. 

projekty 

Škola má zkušenosti s integrací ICT do 
mezipředmětových aktivit a větších rozsáhlejších 
projektů (např. eTwinning nebo Comenius). Tyto 
aktivity jsou součástí ŠVP. 

Učitelé společně s žáky pravidelně navrhují a 
úspěšně realizují výukové projekty využívající 
nejvhodnější aktuální ICT nástroje – nejlépe se 
zahraniční účastí. Výsledky této činnosti publikují. 

Návrh opatření: 
Pokračovat v realizaci projektů "Erasmus+". Aktivně reagovat na výzvy OPVVV. 

Komentář: 
Byly realizovány projekty OPVK.  

5. ICT infrastruktura 

plán 
pořizování 

ICT 

Plán nákupu ICT zohledňuje všechny důležité 
souvislosti a je koordinován s výukovými cíli 
jednotlivých předmětů. 

Existuje komplexní přístup k pořizování ICT, jenž 
je synchronizován s ŠVP. Sleduje všechny 
důležité souvislosti včetně dlouhodobých cílů a 
finančních možností školy. 

Návrh opatření: 
Po vyhodnocení fyzického a morálního opotřebení ICT prostředků je pro každý kalendářní rok 
sestavován plán nákupu ICT.  

Komentář: 
Pro každý kalendářní rok s přihlédnutím k požadavkům předmětových komisí je sestavován plán 
nákupu ICT.  

LAN a 
internet 

Většina prostor školy a počítačů je připojena ke 
školní síti, jež dovoluje přístup k soukromým i 
společným souborům a řeší též připojení do 
internetu. 

Všechny prostory školy a všechny počítače jsou 
připojeny do lokální sítě a jejím prostřednictvím 
do internetu. Zároveň je řešen přístup k 
výukovým materiálům a síťovým zdrojům uvnitř i 
vně školy. 

Návrh opatření: 
Řešit přístup k výukovým materiálům a síťovým zdrojům vně školy. 
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Komentář: 
Bylo vyřešeno uložení všech potřebných dat na uložišti dostupném v síti školy. 

technická 
podpora 

Technická podpora je celoročně zabezpečena, 
zajišťuje stabilní provoz a zabývá se též dalším 
technickým rozvojem. 

Technická podpora je řešena systémově, 
zajišťuje stabilní provoz infrastruktury a je 
zaměřena na její koncepční rozvoj v souladu s 
ŠVP. 

Návrh opatření: 
Zajistit neustálý technický rozvoj, koordinace vedení školy – koordinátor ICT – metodik ICT - správce 
ICT. 

Komentář: 
Technická podpora se zabývala též dalším technickým rozvojem. 

digitální 
učební 

materiály 

Učitelé průběžně vyhledávají nové materiály a 
obsah výuky se pomocí nich dynamicky mění. 

Učitelé digitální učební materiály nejen 
vyhledávají a používají, ale též k vlastní potřebě 
upravují a vytvářejí nové, které následně sdílejí s 
ostatními (např. na <a 
href="http://dum.rvp.cz/">DUM</a>). 

Návrh opatření: 
Zaměřit se na tvorbu kvalitních a interaktivních učebních materiálů.  

Komentář: 
Byly využívány nové a inovované učební materiály.  

ICT 
vybavení 

Minimálně jedním připojeným počítačem s 
dataprojektorem či interaktivní tabulí je vybavena 
většina učeben. Škola alespoň omezeným 
způsobem umožňuje připojení žákovských 
mobilních zařízení do sítě. 

Pronikání ICT do života školy směřuje k 
všudypřítomnému využívání prezentačních i 
mobilních zařízení učiteli i žáky. 

Návrh opatření: 
Modernizace serveru školy. Využívání cloudových uložišť. 

Komentář: 
Byly modernizovány daprojektory v učebnách, učebny vybaveny multimediálním zařízením Apple TV. 
Bylo umožněno mobilní připojení učitelů.  

licence 

Na všech školních počítačích je k dispozici 
potřebný software, který je legální. Existuje 
systém evidence softwaru pro případný 
softwarový audit. 

Škola má propracovanou politiku nákupu 
potřebných licencí pro použití učiteli i žáky nejen 
v prostorách školy. 

Návrh opatření: 
Při nákupu licencí bude nadále využívat licenční programy podporované zřizovatelem. 

Komentář: 
Na všech počítačích je k dispozici potřebný legální software. 
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