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Současný stav ICT (září 2022) 

Údaje o Střední škole oděvní a služeb Vizovice 

Celkový počet žáků ve škole 449 

Celkový počet pedagogických pracovníků včetně vedení školy 50 

Celkový počet zaměstnanců 81 

Počet tříd 19 

 

Vybavení školy počítačovou technikou 

 Osobní 

počítače 

Notebooky Tiskárny Projektory Kopírky 

 

Servery 

 

Wifi 

routery 

Switche Grafické 

tablety 

Učebny 

informatiky 

41 0 2 2 1 0 2 3 30 

Ostatní 

učebny 

0 0 0 16 0 0 13 0 0 

Odborné 

učebny 

14 0 2 5 0 0 3 0 1 

Kabinety 0 25 9 1 0 0 6 0 0 

Vedení školy 1 9 8 0 2 0 1 0 0 

Provozovny 7 13 6 1 0 0 11 1 0 

Ekonomické 

odd. 

6 2 9 0 1 0 1 0 0 

Internát 7 5 2 0 1 0 11 1 0 

Ostatní 1 0 0 1 1 4 2 1 0 

CELKEM: 77 54 38 26 6 4 50 6 31 
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Ve školním roce 2021/2022 byla zakoupena IT technika: 

 

10 ks - Notebook HP 255 G8 4K7N8EA - pro žáky 

1 ks - Multifunkční fototiskárna Epson EcoTank L8180, A3 - obor Fotograf 

1 ks - Plnoformátový fotoaparát Canon EOS 6D Mark II - obor Fotograf 

1 ks - Inkoustová tiskárna Brother DCP-T525W - ekonomické oddělení 

2 ks - LCD monitor 24" LG 24BK450H - ekonomické oddělení 

2 ks - Mobilní telefon Realme 8 - učitelé odborného výcviku 

5 ks - Bluetooth reproduktor LAMAX - učitelé teoretického vyučování 

3 ks - Projektor Epson EB-FH06 - učebny teoretického vyučování 

 

V létě 2022 proběhl upgrade školního serveru na operační systém Windows server 2019 

Datacenter. Postupně byly povýšené na Windows server 2019 i jednotlivé virtuální servery (2x 

řadič domény, server Bakaláři, server MyQ pro obsluhu kopírky, 2 servery pro správu logů a 

monitoring IS.) V srpnu 2022 byla provedena migrace dat z našeho serveru Bakaláři na cloudové 

úložiště společnosti Bakaláři. 

Na základě požadavku oboru fotograf byl v květnu 2022 prodloužen software Adobe 

Creative Cloud desktop apps K-12 25 Multilicence, sada 44 licencí pro počítače Apple iMac 

21,5“ v ateliéru, PC Premio v učebně 10 a 38 na dalších 12 měsíců. Ve všech učebnách školy 

byly přidány kabely HDMI na připojení notebooků k projektorům, kvůli absenci VGA portu 

v nových noteboocích. 

V rámci zvýšení bezpečnosti jsme u všech zaměstnanců nastavili vynucení změny hesla 

u přihlašovaní uživatelů sítě prostřednictvím služby Active Directory v pravidelných intervalech, 

a stejně byly zaměstnanci školy vyzváni ke změně hesla ve školním systému Bakaláři. 

Naše škola je zapojena do projektu „Zvýšení kybernetické bezpečnosti ve vybraných 

organizacích zřizovaných Zlínským krajem“ (KBPO II.). Za organizaci byl odeslán formulář 

požadovaných aktivních prvků sítě (switche, wifi AP, atd.), hardwaru (server, NAS atd.) a počty 

licencí pro požadovaný hardware, abychom mohli být zapojeni do projektu zvýšení standardu 

a bezpečnosti naší síťové infrastruktury. 

Projekt kybernetické bezpečnosti na naší škole slouží ke zvýšení zabezpečení 

informačních a komunikačních systémů provozovaných vybranými příspěvkovými organizacemi 

Zlínského kraje dle zákona o kybernetické bezpečnosti. Pro školu jsou definovány samostatné 

sítě – VLANy (10 – Zaměstnanci, 20 – Žáci, 70 – Hosté, atd.), které slouží k oddělení provozu 

mezi jednotlivými typy zařízení či uživatelů. VLANy jsou dle požadavku ukončeny na firewallu, 



který zajišťuje jejich vzájemné propojení. Wifi síť vysílá pod čtyřma SSID – Organizace, Učitel, 

WifiDM a Host. SSID Organizace je ověřovaná wifi síť, a dle členství v AD skupině obdrží uživatel 

síť VLAN 10 anebo 20. SSID Učitel je wifi síť s VLAN 10 pro učitele a SSID WifiDM s VLAN 20 

pro žáky. SSID Host je wifi síť s registračním Captive portálem umístěným na ClearPassu. 

Přidělovaná je VLAN 70. 

Počítačová síť 

Střední škola oděvní a služeb Vizovice je zasíťována kabelovým rozvodem a přípojnými 

místy v jednotlivých učebnách a kabinetech (síť LAN topologie kombinovaná BUS a STAR). 

Jedná se o síť LAN 10 Gbps mezi budovami. Dále má budova DM naistalovány 4 IP kamery 

v samostatné síti.  

U vchodu do budovy školy je nainstalována IP kamera bez záznamu. Na novém internátu jsou 

nainstalovány a připojeny do počítačové sítě 4 IP kamery se záznamem. Emailový systém je 

založen na cloudové technologii Microsoft Office 365. 

Způsob připojení na internet 

Způsob připojení k internetu je bezdrátový na 60 GHz technologii (internetový poskytovatel 

Internext Zlín). Kvůli neustále se zvyšujícím požadavkům na rychlost internetu, byla navýšena 

z 50/20 Mbps v září 2021 na současnou rychlost 100/50 Mbps. 

Zajišťované serverové služby 

Zpráva sítě je zabezpečována interně správcem sítě (Ing. Miroslav Lupták). Na serveru 

školy je používán serverový operační systém Windows Server 2019 Datacenter. Na serveru jsou 

nainstalovány virtuální servery Windows Server 2019 Standard pomocí technologie Hyper-V. 

Tyto virtuální servery zajištují AD DS, AD CS, DNS, DHCP, terminálové služby, systém MyQ pro 

kopírku, systém Bakaláři, PRTG monitoring a PRTG syslog – centrální sběr logů. 

Další technika 

Ve škole je využito 39 tiskáren, z nichž jsou 2 jehličkové, 32 laserových a 5 inkoustových, 

4 skenery, 5 digitálních fotoaparátů, 8 IP kamer, 26 projektorů. 

Ukládání dat 

Sdílené soubory školy jsou uloženy na souborovém serveru Synology DS916 pod různými 

připojenými jednotkami (Ekonom, Foto, FotoArchiv, Ucitel, Vedeni, Vychovatel, Temp, 

Sekretariat). Tyto soubory jsou pravidelně zálohovány. Pedagogičtí pracovníci mají nastaveno 

cloudové úložiště dat MS OneDrive pro přístup k souborům mimo kancelář, a také z důvodu 

zálohy dat v notebooku. Někteří zaměstnanci mají z důvodu ochrany dat dle GDPR šifrovány 

disky na noteboocích. 



Záměry školy v oblasti ICT pro období 2022 – 2023 

Hlavní cíle: 

• Směřovat školu k co nejširšímu využívání online informačních zdrojů a komunikace a  

      zvyšovat dostupnost těchto technologií 

• Soutěže podporující využití znalostí ICT 

• Proškolovat pedagogické pracovníky v operačním systému Windows 11 

• Rozšiřovat i nadále výuku s využitím ICT (použití ICT technologií, tvorba a inovace    

      elektronických výukových materiálů s využitím interaktivních výukových prvků) 

• Zřizovat všem žákům po dobu studia kancelářský software Office 365 a přístup   

      do programu Bakaláři  

• Pokračovat v procesu modernizace výukových počítačů s využitím operačního systému 

Chrome OS Flex 

 

Dílčí cíle: 

• Podporovat efektivním využíváním ICT ve všech vyučovaných předmětech 

• Umožňovat žákům prověřovat jejich znalosti v oblasti informačních technologií se   

      zaměřením na bezpečnou práci v ONLINE prostředí 

• Poskytovat technickou a metodickou pomoc pracovníkům školy při práci v operačním  

      systému Windows 11 

• Pokračovat v implementaci  e-learningových aplikací ve výuce (tvorba online testů)  

     v systému MS Forms 

• Zajišťovat žákům přístupové údaje do MS Office 365 a do systému Bakaláři (žáci a rodiče) 

• Poradenství pracovníkům školy a žákům ve využívání ICT technologií při práci na počítačích  

      s operačním systémem Chrome OS Flex 

 

Způsob dosažení těchto cílů: 

• Proškolení pracovníků školy pro využití platformy Microsoft Office 365, zejména v aplikacích  

      MS Word, MS Excel a MS Powerpoint 

• Zapojit žáky do soutěží, jako je program KPBI (Kraje pro bezpečná internet) 

• Využívání nejnovější verze operačního systému Windows 11 na desktopových zařízeních 

• Proškolení pedagogických pracovníků a poradenství žákům ve využívání MS Teams a MS  

      Forms 



• Tvorba přístupových údajů pro MS Office 365 a do informačního systému Bakaláři 

• škola umožní pracovníkům školy a žákům získávat zkušenosti s využitím platformy 

operačního systému Chrome OS Flex 

 

Přehled používaného software a předpokládaných nákupů v období 2020/2021 – 2022/2023 

Druh software Současný stav Nákup 2020/2021 – 2022/2023 

Operační systémy MS Windows 11 Education, MS 
Windows 10 Edu, Chrome OS Flex 

V rámci smlouvy EES se 
společností Microsoft 

Kancelářské aplikace MS Office Standard 2021 LTSC, 
2019, Libre Office 7.4 

V rámci smlouvy EES se 
společností Microsoft 

Grafické editory Adobe Photoshop, Lightroom, 
Illustrator, Pano2VR, Zoner Callisto, 
Gimp, Krita 

44 instalací Adobe Creative Cloud 
 

Video editory Adobe Premiere Pro, After Effect 44 instalací Adobe Creative Cloud 

Editory prezentací MS PowerPoint 2021, 2019 Součást MS Office Professional 

Internetové prohlížeče Google Chrome, Mozilla Firefox, 
Microsoft Edge 

Součást OS nebo zdarma stažení 
z internetu 

Klienti elektronické 
pošty 

Microsoft Outlook 2021, 2019 Součást MS Office Professional 

Databázové aplikace MS Access 2021, 2019, MS SQL, 
Bakaláři 

Součást MS Office, Upgrade 
Bakaláři 

Výukové aplikace a 
online výukové zdroje 

Škola za školou, MS ClassServer, 
Terasoft, LangMaster, encyklopedie, 
slovníky, lexikony apod.  
Virtuální vizážista a kadeřník 
Netop Vision 9.x, Veyon 

LMS ClassServer s výukovým 
obsahem od Školy za školou 
Zakoupen Virtuální kadeřník a 
virtuální vizážista - 2000 Kč 
16 000 Kč 

Antivirová ochrana Microsoft System Center Endpoint 
Protection 

V rámci smlouvy EES se 
společností Microsoft 

Ostatní aplikace Komprimační aplikace, 
programátorské a čistící nástroje atd. 

Programy zdarma stažené 
z internetu 

Všechny tyto aplikace jsou používány v souladu s autorským zákonem t.j. škola je držitelem licencí 

k jejich používání. 

 

Závěrem 

Škola je po stránce informačních a komunikačních technologií dostatečně vybavena. Je však nezbytné, 

udržovat všechny informační technologie v provozuschopném stavu. Ten spočívá především v její 

pravidelné obnově, aby byly IT stále dobře použitelné a abychom mohli garantovat kvalitní výuku. Důležité 

je také rozšiřování dostupnosti těchto technologií v dalších učebnách školy a tím ve zvyšování podílu 

použití ICT ve výuce a zlepšování ICT standardu. 

 

Dne 14. 9. 2022 vypracoval:   

Ing. Miroslav Lupták 
Ing. Milan Polášek 
                                 Mgr. Eva Solnařová   
              ředitelka školy v. r. 


