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Základní údaje o škole
název: Základní škola a Mateřská škola, Mírová 81, Mimoň, příspěvková organizace
sídlo: Mimoň, Mírová 81
zřizovatel školy: Město Mimoň, Mírová 120
kontaktní e-mail: zams-mimon@volny.cz
identifikátor zařízení: 600 074 935
IČO: 48 282 545
počet učitelů: 45
počet žáků: 363
Stávající stav
počet počítačových učeben: 4
počet odborných pracoven: 10
počet běžných tříd: 31
Celkový počet IC techniky
ZŠ 1. stupeň
ZŠ 2. stupeň
ZŠ – ST
MŠ
Správní úsek
Celkem

Interaktivní tabule
6
6
0
0
0
12

PC
12
37
9
6
6
70

Notebooky
9
16
0
0
0
25

Dataprojektory
7
7
0
0
0
14

ICT infrastruktura školy
správa školní sítě: TrollComputers s. r. o., U Vodního hradu 1394, Česká Lípa
správa licencí: TrollComputers s. r. o.
internetový provider: METRONET s. r. o., Maltézské náměstí 537/4, Praha
typ připojení:
internetové připojení: 5 Mb/s
LAN: 100 Mb/s
Wi-Fi: ANO
datová schránka: ANO
matrika: program Bakalář
účetnictví a kancelářské programy: programy Vabank, mzdy Syslík, Relax-Kes,
ProVis, Keo-X
webová prezentace: http://zsamsmirova.cz
elektronická žákovská knížka: program Bakalář (přístup pro žáky a rodiče
z webových stránek školy)
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Standardní pracovní prostředí uživatele





operační systém MS Windows 7 a 8
webový prohlížeč MS Internet Explorer, Google Chrome
kancelářský balík MS Office 2010 a 2013
další programy: Adobe Reader, Zoner Callisto 5
Počítačová síť

Všechny školní počítače jsou připojeny k internetu a propojeny počítačovou sítí,
vyjma počítače ve sborovně a PC v návštěvní místnosti v budově v Mírové ulici.
Školní server zajišťuje pro všechny uživatele – učitele i žáky – možnost
uložení souborů do osobní složky na síťovém disku, přístup z místní počítačové sítě
do síťové složky třídy s možností zápisu a přístup na internet.
Bezpečnost v počítačové síti
1. Bezpečnost je zajišťována těmito prostředky a postupy:
2. Správou přístupu prostřednictvím jedinečného uživatelského jména a hesla.
Každý uživatel sítě osobně ručí za zneužití svých přístupových údajů.
3. Udržování počítačové techniky v aktualizovaném stavu automatickou instalací
opravných záplat softwarových chyb.
4. Antivirový program. Na všech stolních počítačích a noteboocích je nainstalován
program ESET, který se automaticky aktualizuje.
5. Záloha dat na síťovém disku školního serveru.
Dodržování autorských práv a licencí
Škola dbá na dodržování autorských práv a licenčních ujednání. Správu licencí a
zajištění legality používaných komerčních programů škole zajišťuje firma Troll
Computers.
ICT školení pedagogických pracovníků
Většina učitelů je proškolena na základní úroveň Z pro práci s osobním počítačem.
Ostatní kantoři si toto vzdělání postupně doplní. Během školního roku jsou učitelé
průběžně školeni pro práci s různou ICT technikou.
Cílový stav
V uplynulých letech škola z finančních prostředků EU nakoupila interaktivní tabule,
dataprojektory, notebooky a byla obnovena zastaralá počítačová technika v jedné
učebně informatiky v budově v Mírové ulici. V tomto trendu chceme jako škola
i nadále pokračovat a postupně dovybavit všechny učebny interaktivními tabulemi
s dataprojektory.
Zajistit bezproblémový chod stávajícího ICT vybavení ve spolupráci s firmou
Troll Computers.
Vyřadit starou počítačovou techniku v počtu 15 kusů z projektu INDOŠ
z původní učebny informatiky v budově v Mírové ulici.
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