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Úvod: 
Jsme neúplná základní škola (pouze 1. -5. ročník), spojená s mateřskou školou v jedno zařízení. 
Kapacita žáků ve škole je 120, v MŠ 34 dětí.  
Celkový počet pedagogických pracovníků na konci školního roku 2020/2021 byl  17. 
 
ICT plán Základní školy a Mateřské školy Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvkové organizace je 
dokumentem, který zobrazuje současný stav ICT vybavenosti školy a předkládá plány školy v oblasti 
ICT v aktuálním školním roce. 
 
 

Stávající vybavení ICT : 
 

 
Rozmístění ICT ve škole: 
 

 
Počet 

místností 
Počet PC 

Počet 
interaktivních 

tabulí 
Počet tabletů Počet DTP 

učebna ICT 1 15 1 0 0 

třídy 5 5 0 0 5 

sborovna 1 1 0 0 0 

ředitelna 1 1 0 0 0 

kanceláře 2 33  
(včetně 30 NTB 

z projektu Šablony II) 

0 0 0 

knihovna 1 0 0 0 0 

třída ŠD 1 1 
 (NTB z projektu 

Šablony II) 

0 0 0 

MŠ 1 2  
(včetně 1 NTB 

z projekty Šablony II) 

1 10 (z projektu 
Šablony II) 

1 

celkem 13 58 2 10 6 
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 všechny počítače v ZŠ i MŠ jsou připojeny k interní síti s připojením k Internetu díky novým 
datovým rozvodům, instalovaným v létě 2020  

 díky optimalizaci tiskáren došlo k výrazné úspoře za nákup náplní a tonerů, které se musely 
kupovat do starých neúsporných tiskáren 

 díky finanční podpoře MŠMT ve výši 140 000 Kč na nákup technického vybavení bylo 
zakoupeno 7 NTB včetně dalšího příslušenství pro učitele ZŠ, pedagogičtí pracovníci využívali 
a ocenili tuto IT techniku hlavně v době distančního vzdělávání 

 dále byly zakoupeny dva nové NTB pro plnění obsahu Šablony II  pro manažerku projektu a 
zároveň vedoucí ŠD a pro MŠ 

 v průběhu školního roku byla posílena wifi síť v horní budově tak, že lze bezproblémově 
používat výukové NTB v učebně 1. třídy i ve ŠD 

 do učebny ICT byly umístěny sponzorsky získané stolní počítače HP Compaq 8200/8300 Elite 
SFF  - 15 ks (společnost VITERRA) a monitory HP LA1905wg taktéž získané sponzorsky - 15 ks 
(společnost CENTROPOL), zakoupeny klávesnice a myši; PC jsou vybaveny softwarem 
windows 10 professional, office 365, antivir eset nod32 a další výukové programy 

 pedagogičtí pracovníci dále využívali  IT techniku k realizaci obsahu projektu Šablony II – Ve 
škole se nenudíme II pro rozvoj digitálních kompetencí žáků  

 
V následujícím školním roce 2021 / 2022 plánujeme: 
 

 hledat možnost čerpání dotací na modernizaci jazykové a IT učebny 

 průběžně aktualizovat vlastní internetové stránky 

 plánovat postupnou výměnu dalších dataprojektorů, stáří: 2010, 2011, 2013, 2014, 2019 

 dále využívat IT techniku napříč všemi předměty – zefektivnění výuky 

 připravit se na zavedení předmětu Informatika do 4. ročníku od školního roku 2022/2023 

 výuku Informatiky podle možnosti učit v menších skupinách – půlit třídy 

 zavedení elektronické žákovské knížky, podpora elektronické komunikace mezi učitel – rodič – 

žák (Škola OnLine) 

 

 

 

V Ústí nad Labem 12. 7. 2021                                                  Zpracoval: 

                                                                                                 Mgr. Alena Diusová 

                                                                                                            ředitelka školy, metodik ICT 

 

 


