Speciální st ední školy a Odborné u ilišt pro
zrakov postiženou mládež
Plán ICT
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Vybavení školy ICT
Po íta ová sí je vybudovaná p evážn svépomocí kabelem UTP Kat5.
Segmenty pracují s rychlostí 100 Mbps, n které pouze rychlostí 10 Mbps.
Ob ásti školy jsou p ipojeny k síti Internet s celkovou p enosovou rychlostí 512 Mbps systémem
bezdrátového p ipojení.
U ebny VYT
Hardware: K dispozici jsou 2 u ebny výpo etní techniky. V u ebn . 1 je 13 PC v etn 1
lektorského PC. Po íta e jsou v konfiguraci: CPU 1,7MHz Intel Celeron, 256MB RAM, 20GB
HDD, 17“ monitor v . reproduktor . K p ti PC je p ipojen tzv. braillský ádek, který pomáhá
nevidomým student m p i práci s PC. Každý po íta je p ipojen do školní LAN sít a k internetu.
Z po íta je také možné tisknout na laserovou tiskárnu HP LaserJet IIIp, která je v u ebn umíst na.
V u ebn je také umíst n dataprojektor.
Software: Opera ní systém využíváme Windows 2000 Professional a Windows XP Pro, které jsme
zakoupili v rámci programu Microsoft SELECT pro školy.
Každé PC je také ozvu eno softwarem OKO a Winmonitor. U PC s braillskými ádky je to software
JAWS.
Využíváme software MasterEYE XL5 pro zkvalitn ní výuky (viz. obr. níže), SurfLock, ProtectON.

Dále provozujeme kancelá ské balíky MS Office2000, OfficeXP Pro, MS Office97 SBE.
Z výukových program to jsou ASPI, Psaní všemi deseti, Money S3.
Antivirový program: AVG 7.0CZ – multilicence pro školy
Studenti mají každý den možnost využívat u ebnu po vyu ování (od 16:00 do 18:00 hod.) na p ípravu
studijních materiál a vyhledávání studijních materiál na internetu. Dozor je zajišt n z ad ICT
pracovník .
V u ebn . 2 je nyní 5 PC v konfiguraci: CPU AMD Sempron 2200, 256MB DDR333, 40BG HDD,
17“ monitor, reproduktory. OS je využíván stejný jako v u ebn . 1. Chybí zde tiskárna. P ipojení
na internet zatím v této u ebn není.
Kabinety a ostatní kancelá e
Hardware:
Všechny po íta e jsou p ipojeny k po íta ové síti a k síti Internet. Po íta e jsou všechny minimáln
v konfiguraci CPU 600MHz a vyšší. Opera ní pam je minimáln 128MB a vyšší, monitor: 15“ a
17“.
Nyní každý kabinet obsahuje 1 PC p ipojené do LAN a internetu.
V kancelá i editelky školy je tiskárna HP LaserJet1200.
Ve sborovn je umíst no 1 PC p ipojené do LAN a internetu. U tohoto PC je tiskárna HP LaserJet
IIp+. Zde mají pedagogové možnost tisknout.
Software: Opera ní systémy jsou využívány Windows2000 Professional, kancelá ský balík MS
Office 2000 Pro v etn PowerPointu a MS Outlook. MS outlook je využíván i pro správu poštovních
schránek pedagog . Každý pedagog má svoji poštovní schránku ve formátu prijmeni@sss-ou.cz.
V sou asné dob pracujeme na možnosti práce s poštovními schránkami i mimo pracovišt (domov,
kavárna apod.) p es webové rozhraní. Antivirový program: AVG 7.0CZ – multilicence pro školy.
Kancelá ICT
V kancelá i ICT jsou celkem 4 PC.
1. Pracovní stanice správce sít v konfiguraci:
CPU AMD Athlon 2400+, 512MB DDR333, 120GB HDD, 19“ monitor.
OS: Windows 2000 Pro, MS Office 2000 Pro, WinBraill, OBR – rozpoznávání braillského
písma a p evod do ernotisku. AVG 7.0CZ
2. Server – sbera dat z LAN sít a úložišt veškerých dokument v . e-mail v konfiguraci:
CPU Intel 3GHz, 2x512MB DDR333, 2x160HDD S-ATA, DVD-RW, USB IOMEGA Rev
Drive 3590GB Extrenal pro zálohování dat.
Software: OS Windows 2003 server SBE, Active Directory, Norton Ghost pro REV Backup.
AVG 7.0CZ
3. Mail server v konfiguraci:
CPU Intel Pentium 233MHz, 32MB RAM, 2GB HDD.
OS: Linux 9.1 Mandrake, Antivir: BitDefender
4. GateWay – zpracovává data z internetu. Jsou zde uložené www stránky školy. Konfigurace:
CPU Intel Pentium 200MHz, 32MB RAM, 10GB HDD.
OS: Linux RedHat 8.0
Dále kancelá ICT disponuje tiskárnami: braillská tiskárna Index Basic-D, Index Everest.
HP LaserJet 1300.
Je zde také scanner HP ScanJet2300c

Infocentrum
Kancelá infocentra obsahuje 1 PC v . 17“ monitoru, scanner HP ScanJet4300 a braillskou tiskárnou
Index Everest.
Škola je zapojena do programu Microcoft Select a v jeho rámci využívá slev v používaném
programovém vybavení. Používáme opera ní systémy Windows 2000 Pro, Windows XP Pro,
Windows 2003 server. Z kategorie kancelá ských balík používáme MS Office 2000 pro, Office XP
professional a Office 97 SBE.
Ve škole je k dispozici digitální kopírovací stroj p ipojený k po íta ové síti. Toto za ízení umož uje
tisk i erno-bílé skenování z po íta umíst ných v kancelá ích až do formátu A3. Tento tisk probíhá
pomocí tiskového serveru.
Výpo etní technika je využívána nejen pro výuku po íta ových p edm t , ale i v hodinách obchodní
korespondence, ú etnictví, ekonomiky.
Plán na roky 2005-2006
Rozší ení segment sít s p enosovou rychlostí 100 Mbps. (vým na starších hub za
nové zvládající rychlost 100Mbps – cca 8ks).
Vybudování WiFi sít pro pot eby výuky i pro p ístup k sítí a internetu z nepo íta ových
u eben. (možnost umíst ní alespo jednoho PC do kmenových t íd – cca 10 PC).
Dopln ní po íta

do u ebny VYT2 – 6 PC v etn lektorského PC.

Vybavení kabinet nov jšími PC (vým na starých za nové – cca 7 PC).
Zvýšit podíl vyu ujících proškolených v rámci SIPVZ.
Z – 10, P0 – 10, P1 – 9, P2 - 2
Zvýšit množství nepo íta ových p edm t využívajících k výuce výpo etní techniku.
Z ídit u ebnu pro výuku jazyk – po ízení 15 PC + 1 lektorské PC v etn
multimediálního vybavení pro výuku cizích jazyk .
Po ídit min. 3 dataprojektory ( u ebna VYT2, jazyková u ebna, sborovna )
Po ízení nového hlavního HUBu.
P echod ze stávající rychlosti p ipojení 512kbps na 1Mbit/s – momentáln probíhá
zkušební provoz na 1Mbit/s.
Rozší ení rychlosti LAN na 1Gbit/s.
Rozší ení po tu PC v kabinetech – momentáln nám podle ICT kalkula ky ze serveru
ceskaskola.cz chybí 14 PC do kabinet .
Zavedení možnosti práce s e-mailovou schránkou p es webové rozhraní, aby byla
možnost práce s e-maily i mimo budovu školy (domácí p íprava, práce v internetové
kavárn apod.). Po spušt ní této služby bude zájemc m z ad student z ízena také emailová schránka na domén @sss-ou.cz

Vým na PC mail-server a GateWay server za nov jší. Stávající stav je nevyhovující.
Vým na tiskárny HP LJ IIIp v u ebn VYT1 za nov jší model. Stávající tiskárna je 10
let stará a již není možné sehnat náhradní díly p i p ípadné oprav .
Zakoupení tiskárny do u ebny VYT2 a sborovny. Ve sborovn je taktéž 10 let stará
tiskárna a již se nevyrábí náhradní díly.

