
 

 

 

 

 

P.č. Název Termín Odpovídá Spolupráce 

1 Základní orientace v právních 

předpisech souvisejících s ICT. 

 

průběžně 

 

metodik 

ICT 

vedení školy 

pedagogičtí 

pracovníci 

 

2 Trendy a možnosti moderních 

prezentačních technologií. 

 

průběžně metodik 

ICT 

vedení školy, 

pedagogičtí 

pracovníci 

 

3 Nové trendy vývoje ICT pro 

vzdělávání. 

 

trvale metodik 

ICT 

pedagogičtí 

pracovníci 

 

4 Tisk vysvědčení z programu Bakaláři. průběžně metodik 

ICT 

pedagogičtí 

pracovníci 

 

5 Tisk třídních knih z programu Bakaláři. průběžně metodik 

ICT 

vedení školy 

pedagogičtí 

pracovníci 

 

6 Podpora hospodárného využívání 

prostředků ICT ve škole. 

průběžně metodik 

ICT 

pedagogičtí 

pracovníci 

žáci školy 

 

 

P.č. Název Termín Odpovídá Spolupráce 

1 Vyhledávání a hodnocení výukových a 

informačních zdrojů na internetu. 

průběžně 

 

metodik 

ICT 

pedagogičtí 

pracovníci 

 

2 Metodická podpora při organizaci 

vedení školních žákovských a 

studentských projektů. 

průběžně metodik 

ICT 

pedagogičtí 

pracovníci 

 

žáci školy 

3 Využití počítače ve vzdělávacím 

procesu (nad rámec vlastní odbornosti 

účastníka). 

 

průběžně metodik 

ICT 

pedagogičtí 

pracovníci 

4 Role, výhody a meze využití ICT 

v edukačním procesu, moderní 

didaktické metody. 

průběžně 
 

metodik 

ICT 

pedagogičtí 

pracovníci 



 

P.č. Název Termín Odpovídá Spolupráce 

1 Metodická pomoc při provozu 

školního vzdělávacího a organizačního 

informačního systému. 

 

trvale 

 

metodik 

ICT 

správce ICT 

školy 

2 Zpracování a realizace ICT plánu školy. průběžně metodik 

ICT 

vedení školy 

 

 

3 Realizace bezpečnostní politiky školy 

v oblasti ICT. 
 

trvale metodik 

ICT 

správce ICT 

školy 

 
 
 

P.č. Název Termín Odpovídá Spolupráce 

1 Koordinace provozu informačního 

systému školy. 

 

průběžně 

 

metodik 

ICT 

pedagogičtí 

pracovníci 

2 Koordinace užití ICT ve vzdělávání. trvale metodik 

ICT 

vedení školy 

pedagogičtí 

pracovníci 

 

3 Metodická pomoc kolegům 

v integraci ICT do výuky jejich 

předmětů. 

 

trvale metodik 

ICT 

pedagogičtí 

pracovníci 

4 Zpracování a realizace ICT plánu školy 

v souladu se školním vzdělávacím 

programem. 

 

průběžně metodik 

ICT 

vedení školy 

5 Koordinace nákupů a aktualizace 

hardware a software pro školu. 

průběžně metodik 

ICT 

vedení školy, 

pedagogičtí 

pracovníci 

 

6. 

 

Příprava a realizace školení na 

programy Bakaláři a MS Office. 

 

průběžně 

 

metodik 

ICT 

 

pedagogičtí 

pracovníci 

 
 
 
 
 
 
   V Kladně dne 12. 9. 2016                                           Vypracoval: Ing. Pavel Brož 

        metodik ICT 


