
ICT plán školy  

Plán je určen pro gymnaziální obory a je zpracován na období  

od 1.1.2018  do 31.12.2020. 

Údaje o škole 

Název Křesťanské gymnázium  

Adresa školy Kozinova 1000 

102 00 Praha 10 - Hostivař 

IČO 60162961 

RedIZO 60000676 

Počet studentů 397 

Počet učitelů / přepočteno na celé 

úvazky 

38/27,6 

Stávající stav 

Dvanáct učeben je vybaveno moderním dataprojektorem  

Šest učeben je vybaveno interaktivní tabulí. 

  

Standardní pracovní prostředí uživatele (stejné pro žáka a učitele) 

 operační systém MS Windows 10 

 prohlížeč Microsoft Edge 

 kancelářský balík MS Office 2007, MS Office 2010, 

 další programy Acrobat Reader  

Všechny počítače ve škole jsou propojeny do počítačové sítě  

Je provedena strukturovanou kabeláží UTP 1000Mb/s. Tato síť je připojena k internetu. 

Připojení na internet je pevné přes poskytovatele O2 s rychlostí 10 Mbit/s. 

. 

Server školy zajišťuje pro všechny uživatele (žáky i učitele) následující služby 

 zápis a prohlížení klasifikace školy 

 

 

 

 



Ve škole je 60 pracovních stanic. Všechny stanice jsou připojeny na internet. 

35x standardní pracovní prostředí učitele – Windows 10, Microsoft Office 2007    

21x standardní pracovní prostředí žáka – Windows 10, Microsoft Office 2010 

5x  standardní pracovní prostředí žáka – Windows 10, Openoffice – licence freeware     

Antivirová ochrana 60 pracovních stanic je zajištěna pomocí programu AVG. 

6x Notebook – Windows 10 – antivirová ochrana integrovaná do systému 

5x pracovních stanic - Windows 10 – antivirová ochrana integrovaná do systému 

1x Server – antivirová ochrana součástí operačního systému 

Uživatel Software Počet stanic 
 Ředitelka   1 
 Ekonomka Pohoda   1 
   Pamica    
 Hospodářka Bakaláři 1 
 Zástupkyně ředitelky   1 
 Zástupce ředitelky WinWebSvr 2008  2 
 Počítačová   pracovna   21 
 Kabinety   15 
 Sborovna  1  

Učebny   18 
 Klub   5 
 Notebook   6 
 Celkem   72 
 

    Antivirový systém   
 AVG  Anti-Virus Busines Edition    60 licencí 
  

 
 

   
Microsof Office 2007 36 

Microsof Office 2010 10 

Microsof Office 2013 28 

Celkem 69 

 

 

 



Dodržování autorských práv a licenčních ujednání 

škola dbá na dodržování autorských práv a licenčních ujednání. Účastní se programu 

SELECT firmy Microsoft.   

Stávající stav nenaplňuje standardem požadované ukazatele v počtu počítačů. Počítačová 

síť však poskytuje uživatelům všechny služby, které jsou standardem požadovány. 

Cílový stav 

Počty učeben 

počet počítačových učeben 2 

Počty počítačů (notebooků) 

v počítačových učebnách (pro studenty) 36 

v učebnách (pro podporu výuky) 21 

v kabinetech (pro přípravu výuky) 27 

celkem 84 

  

Rychlost připojení k internetu alespoň 4096 kb/s. 

   

Bezpečnost počítačové sítě 

Bezpečnost počítačové sítě je zajišťována: 

1. Správou přístupu prostřednictvím uživatelských jmen a hesel. Každý uživatel sítě ručí 

za zneužití svého přihlašovacího jména. 

2. Udržováním počítačů v aktualizovaném stavu instalací dostupných záplat. 

3. Antivirovým programem. Na všech stanicích je instalováno program AVG. 

4.  Blokováním TCP/IP portů na serveru, který je bránou do internetu. Jsou blokovány 

všechny porty. 

5. Zálohováním dat na serveru. 

Cílový stav naplňuje standardem požadované ukazatele. 

 

 

 


