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1. Analýza současného stavu 

1.1. Žáci 

Počet žáků na naší škole v posledních letech narůstá (stav k 30. 8. 2021 byl 751), s tím je také spojeno 

zvyšování počtu žáků v jednotlivých třídách a nutnost vytváření více skupin (dělení tříd) mimo jiné i 

na výuku IKT. Narůstají také požadavky sociálních partnerů – budoucích zaměstnavatelů našich 

absolventů. Proto jako jedna z cest byla zvolena postupná aktualizace školních vzdělávacích 

programů (plnění bodu Koncepce obecná z minulého ICT plánu) a to v tom smyslu, že výuka v oblasti 

informačních technologií v klasickém pojetí probíhá v 1. a 2. ročníku zatímco ve 3. ročníku mají žáci 

buďto přímo specifické odborné předměty (CAD, programování CNC) nebo o něco obecnější 

předmět Aplikovaná výpočetní technika. V těchto hodinách výuku již nevedou učitelé s aprobací IKT, 

ale učitelé odborných předmětů. Také v rámci Odborného výcviku se žáci seznamují s možnostmi 

digitálních technologií nejen při práci s klasickými CNC stroji v oboru Obráběč, ale také například 

s optimalizací nářezových plánů a pochopitelně s následným výřezem dílů nábytku v oboru Truhlář. 

V uplynulém roce probíhala až v nečekaně velkém rozsahu distanční výuka. Díky jasnému rozhodnutí 

a především naplnění bodu z minulého ICT plánu (Koncepce – příprava na „druhou vlnu“) jak žáci 

v rámci dotazníkového šetření Mapa školy a Distanční vzdělávání, tak Česká školní inspekce po on-

line návštěvách některých hodin a seznámení s nastaveným systémem shodně konstatovali, že se na 

dobré úrovni dařilo naplňovat cíle vzdělávání mimo jiné také díky přímé podpoře žáků zapůjčením 

notebooků nebo zakoupením datových karet. 

 

1.2. Pedagogický sbor 

Rozsah distanční výuky pochopitelně znamenal mimořádné úsilí i ze strany pedagogických 

pracovníků. Podařilo se včas vytvořit pevnou oporu, když základní školení Teams a Forms proběhlo 

po menších skupinách (podle předmětových komisí). V průběhu roku pak prakticky všichni členové 

sboru v podstatě automaticky naplňovali rámec digitálních kompetencí podle metodiky Učitel21 a to 

nejméně na úrovni B1 (Praktik). Přispělo k tomu mimo jiné i absolvování Kurzu rizikového chování 

na internetu (organizátor NÚKIB) formou elearningu. Z ostatních využívaných podpor je na místě 

uvést alespoň webináře projektu SYPO. 

Při vzájemné komunikaci a podpoře prakticky každý každému předal nějaký zajímavý odkaz (výuková 

videa, aplikace k procvičování atd.), který bylo vhodné použít při motivaci žáků v průběhu distanční 

výuky. Některé materiály (na prvním místě Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+, dále např. 

kniha Moderní technologie ve výuce) byly rozeslány všem učitelům školy.  

V rámci přípravného týdne na tento školní rok proběhlo „rozšiřující“ školení celého sboru a to 

podrobné seznámení s funkcionalitou Poznámkový blok v Teams složené  z metodické (teoretické) 

části a praktické části (konkrétně zkušenosti získané při výuce předmětu Deskriptivní geometrie). 
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1.3. Učebny, technika 

Jak již bylo konstatováno v předchozích plánech ICT, z hlediska kvantity lze školu považovat za 

relativně dobře vybavenou. Konkrétně v hlavní budově (Gen. Krátkého 30) jsou 4 úplné učebny 

v sestavě 1 učitelský + 24 žákovských PC (učebna 314 pro strojaře a kovoobory - výuka CAD 

programů, učebna 301 pro obory Obchodník a Prodavač, učebny 223 a 225 jsou učebny 

s všeobecným využitím), v budově na Bulharské ul. je další takováto universální učebna 1+24. 

Další učebny (s menším počtem počítačů pro žáky) jsou součástí středisek odborného výcviku: 5 PC 

na prodejně a 7 PC na středisku 14 (Pramet). Všechny výše zmíněné PC jsou připojené k internetu. 

Nově byla vybavena 10 PC učebna 416. Žáci také pracují s PC, kterými jsou vybaveny kantýny (8 PC). 

Pro žáky je ještě momentálně k dispozici také 43 notebooků. Z nich jsou 2 vyčleněny specificky pro 

žáky s SPU, 4 pro potřeby studentských firem a 37 na zapůjčení. 

Pro potřeby výuky se dále využívá 49 PC v  učebnách, učitelé mají k dispozici v kabinetech 61 PC a 

dále 69 notebooků. 

Uvedené množství však má za následek skutečnost, že velká část techniky je již fakticky morálně 

zastaralá. 

Prakticky ve všech učebnách je dataprojektor a reproduktory. Pro výuku jazyků se v jedné učebně 

využívá interaktivní tabule a nově byl do další učebny pořízen dotykový displej. 

Pro potřeby distanční výuky byly do tří učeben přidány kamery a sluchátka s mikrofonem. 

1.4. Připojení, komunikace 

Konektivita: 

obě hlavní budovy - 150 Mbit/s + záloha 70 Mbit/s v případě výpadku hlavního připojení, odloučená 

pracoviště - 20 Mbit/s. 

 

WiFi pokrytí pro učitele, žáky, veřejnost: 

budova Gen. Krátkého - komplet hlavní část (4 podlaží) + chodba k tělocvičně, tělocvična, kabinet 

TV, kancelář vedoucího OP 01 (dílny), budova Bulharská - část 3 patra, kde probíhá teoretická výuka 

(přibližně od kabinetu 301 po sborovnu, odloučená pracoviště - kompletní pokrytí všech částí 

s kancelářemi a výše uvedenými učebnami (teoretická možnost množstevně a časově omezeného 

připojení žáků nebo veřejnosti) 

1.5. Informační systém 

Bakaláři – je úspěšně nasazený a rutinně využíván (pro žáky a rodiče odkazy ze stránek školy). Plně 

se v tomto školním roce bude využívat modulu Komens jako elektronické žákovské knížky (oznámení 

ze strany školy směrem k rodičům, ze strany rodičů především k omlouvání absencí). 

Mezi učiteli a žáky je hlavní komunikační kanál prostředí Teams. 

Oficiální webové stránky již rok v novém designu jsou průběžně aktualizovány za spolupráce učitelů 

a vedení školy, škola také má svou facebookovou prezentaci a instagramový účet, jejichž provoz 

zabezpečují určení pracovníci. 

 

 



 
IČ:00851167     IZO:130002445     Bankovní spojení: 14938841/0100 Komerční banka     Datová schránka:pehfder 

2. Úkoly 

2.1. Žáci 

Připravit žáky především prvních ročníků na případné zavedení plošné distanční výuky (používání 

platformy Teams), vysvětlit žákům pojem hybridní výuka a motivovat je k využívání digitálních 

technologií pro získávání nových znalostí, dovedností a kompetencí (tzv. digitální občanství). 

Umožnit žákům s hlubším zájmem rozvoj v technickém kroužku s cílem zapojit je následně například 

do České ligy robotiky. Pokračovat v aktualizacích školních vzdělávacích programů dalších oborů a 

zvyšovat tak připravenost absolventů pro úspěšný vstup do pracovního života nebo do dalšího 

(celoživotního) vzdělávání.  

Stále častěji (a v budoucnu díky revizi Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 

v oblasti nové informatiky a digitálních kompetencí ještě výrazněji) se objevují a budou objevovat 

rozdíly v úrovni nastupujících žáků a bude nutné s touto situací počítat a připravit se na ještě více 

individuální přístup. 

2.2. Pedagogický sbor 

Nastupujícím kolegům a kolegyním bude samozřejmě věnována zvýšená podpora ať už ze strany 

metodiků a koordinátorů ICT tak od kolegů v kabinetech, aby se co nejrychleji „zaběhli“ jednak 

v práci se systémem BAKALÁŘI a také v použití TEAMS. Na výše zmíněné školení o Poznámkovém 

bloku navážou další „školení pro sborovnu“ podle potřeby (nebo výskytu novinek). 

Novým prvkem při využití platformy Teams pro tento školní rok je vznik týmů Předmětových komisí, 

díky kterým bude efektivněji koordinováno DVPP a nemalým přínosem by měl být intenzivnější a 

rychlejší přenos a sdílení nových informací, nápadů a podnětů pro výuku z těchto DVPP nejen v rámci 

jednotlivých PK ale napříč obory. Z plánů DVPP lze vyčíst zájem pedagogů na zvyšování svých 

digitálních kompetencí ať už při práci s odbornými programy (nové verze CAD, Rhinoceros, Pohoda, 

Multisim, BIM platforma) nebo obecněji na podporu učení (Rozvoj motivačních prvků ve výuce a 

v přípravě na výuku, digitální technologie a měnící se role učitele, Aktivizace desetkrát jinak pro SŠ, 

Jak jednoduše oživit klasickou prezentaci interaktivními prvky a zvýšit motivaci studentů a další). 

2.3. Učebny, technika 

Ze strany zřizovatele bohužel nelze příliš spoléhat na významný přísun financí k modernizaci 

vybavení výpočetní technikou. V plánu je proto jen 10 nových počítačů a dále nákup pamětí 

k posílení výkonu stávajících PC v učebnách. Určité další šance snad nabídne Národní plán obnovy a 

projektové výzvy. Škola také dosáhla významného úspěchu ve fundraisingu, když se podařilo od 

dárců získat téměř třičtvrtě milionu korun na pořízení kolaborativního robota DOOSAN M1013. 

Úspěšně také kolektiv žáků pod vedením učitele zvládl i ve velmi krátkém termínu podmínky 

speciálního projektu a škola získala novou 3D tiskárnu Prusa MK3S+. 

2.4. Připojení, komunikace 

Další posílení konektivity navenek je v podstatě možné jen přechodem na novou technologii, ideálně 

na optické připojení.  
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2.5. Informační systém 

Velkým úkolem pro všechny je informovat své kontakty o změně webové adresy (a e-mailových 

kontaktů), ke které došlo se změnou názvu školy. Automatické přesměrování z původní domény 

sszts.cz na doménu skolasumperk.cz se předpokládá udržet nejméně v tomto školním roce. 

Dalším významným úkolem bude do konce školního roku vytipovat a v mezích zkušebního provozu 

s klíčovými pracovníky vyzkoušet nový moderní systém, kterým případně v budoucnu nahradíme 

dosud užívané prostředí Bakaláři (pokud se nepodaří v dohledné době vyřešit všechny problémy 

spojené s dalším provozem tohoto prostředí). 

3. Shrnutí 

Škola má jasnou vizi vytvářenou především úzkou spoluprací se zaměstnavateli ať už na úrovni 

Hospodářské komory nebo například zapojením do Digikoalice. Po uplynulém období také řada 

konferencí umožňuje on-line účast nebo je pak k dispozici ze záznamu (naposledy např. FutureEdu: 

Budoucnost vzdělávání v digitální době). V neposlední řadě jsou k dispozici výstupy NPI (MŠMT) a 

tak má škola dost orientačních bodů na složité cestě při vzdělávání žáků pro budoucí kariéru. 

 

V Šumperku 21. 9. 2021 

Zpracovali: Mgr. Gavanda Ivan, Ing. Matušková Iveta 


