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Informační centrum

Zásadní dokumenty

Na základě usnesení vlády ČR č. 351/2000 ze dne
10. 4. 2001 a usnesení vlády ČR č. 244/2001 ze dne
14. 3. 2001 má vzniknout v ČR 160 informačních center jako center excelence.
Vznik a činnost informačního centra se řídí Statutem
informačního centra. Na udělení Statutu není právní
nárok.

1. Usnesení Vlády ČR 992/2003 z 8. 10. 2003
• Prodloužení realizace SIPVZ do roku 2006
• Zapojení středních a vysokých škol
• Vrácení nevyužitých finančních prostředků z roku 2001 pro
dosud nevybavené školy

• Informační centrum má zkušenosti v oblasti implementace
výukového softwaru do výchovně vzdělávacího procesu
a tyto zkušenosti předává dál.
• Informační centrum má zkušenosti v ICT vzdělávání pedagogických pracovníků a aktualizuje nabídku takových
vzdělávacích akcí.
• Informační centrum má zkušenosti s provozem infrastruktury a je schopno poskytovat podporu a pomoc dalším
školám.
• Informační centrum má zkušenosti s přípravou a realizací
projektů a umí poskytnout radu a pomoc dalším školám.
II. Co informačnímu centru nabízíme

2. Usnesení Vlády ČR 402/2004 z 28. 4. 2004
• Vyjmutí SIPVZ z programu ISPROFIN – možnost přesunů
finančních prostředků mezi programy
• Položkový výčet cílových ukazatelů SIPVZ

Koncepce financování
ICT služeb v roce 2005

3. Usnesení Vlády ČR 792/2004 z 25. 8. 2004
• Každoročně na ICT služby dotace ze SR ve výši 1 mld. Kč
(až do roku 2010)
• Princip vícezdrojového financování – rozšíření prostředků
o dalších 0,5 mld. Kč
• Rozdělování podle počtu žáků denního studia a typů škol:
– 1. st. ZŠ a ZUŠ 400 Kč/žák
– 2. st. ZŠ 600 Kč/žák
– SŠ a VOŠ 700 Kč/žák
• Cílový stav je popsán Standardem ICT služeb ve školách.
• Na standard bude použito 90 % prostředků, na nadstandard 10 % prostředků.
• V přechodovém roce 2005 bude model ověřován.

• Metodickou pomoc při přípravě projektů školy – informačního centra.
• Podporu školy – informačního centra v projektech SIPVZ.
• Spolupráci při publicitě a propagaci akcí SIPVZ.
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MŠMT
ODBOR STÁTNÍ INFORMAČNÍ POLITIKY VE VZDĚLÁVÁNÍ
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY,
KARMELITSKÁ 17, 118 12 PRAHA
Kontaktní e-mail: infogram@msmt.cz
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Financování v roce 2005

Standard ICT služeb

Nadstandard ICT služeb

Základní pravidla
• Ukončení služeb Generálního dodavatele k 31. 8. 2005,
dále si ICT služby budou školy hradit ze svých rozpočtů.
• Mezi dosud nevybavené školy budou rozděleny finanční
prostředky na infrastrukturu podle Usnesení Vlády ČR
992/2003.
• Na ICT vzdělávání, informační zdroje a výukový sw budou
v roce 2005 přiděleny prostředky formou účelové dotace
podle Usnesení Vlády ČR 792/2004.
• Další prostředky vloží do ICT služeb školy zřizovatelé
v rámci vstřícného financování.
• Rozšíří se nabídka realizace projektů k zajištění nadstandardního vybavení školy.
• Finanční prostředky jsou poskytovány podle počtu žáků
denního studia a typu školy.
• Podmínkou přidělení dotace je:
– minimální spoluúčast (do 20 %);
– zpracování ICT plánu školy;
– podání žádosti na kraj, resp. MŠMT.

• Standard ICT služeb je určen pro školy a školská zařízení
zařazená do Rejstříku.
• Stanovuje základní úroveň ICT služeb ve škole tak, aby
byly zabezpečeny minimální podmínky pro využití ICT ve
výuce.
• Obsahuje parametry pro infrastrukturu, výukový software
a informační zdroje i pro ICT vzdělávání.
• Standard ICT služeb bude pravidelně aktualizován, nejméně 1x ročně.

O projektech škol
• SIPVZ již třetím rokem dává školám možnost předkládat
projekty škol.
• Tyto projekty řeší zavádění ICT do výuky celého
spektra předmětů na školách.
• Cílová skupina: žáci a studenti, žáci a studenti se zdravotním postižením, veřejnost se sociálním handicapem.
• Projekty jsou jednoleté nebo dvouleté (projekt je rozdělen
na 2 etapy).
• Předkládání a realizaci projektu upravuje metodický
pokyn č.j. 28 885/2004.
• Požadavky na projekty:
– Jasný cíl projektu.
– Kompetentní realizační tým.
– Měřitelné výstupy projektu.
– Přenos projektu na spolupracující školu.
– Propagace projektu v celém jeho životním cyklu.

Navrhované hodnoty ICT indikátorů ve školách do roku 2010
2004

2005

2006
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2010

Počet PC/100 žáků

10
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12
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14
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15

Z toho PC mladší 5 let

5

6

7

7,5

8

8,5

9

Min. rychlost připojení do internetu –
základní škola

64
kb/s

256
kb/s

256
kb/s

512
kb/s

1
Mb/s

1
Mb/s

2
Mb/s

Min. rychlost připojení do internetu –
střední škola

128
kb/s

256
kb/s

512
kb/s

1
Mb/s

1
Mb/s

2
Mb/s

2
Mb/s

1,5

2

Úroveň dostupnosti přípojných míst
Projekční technika/100 žáků

škola
0,3

1

učebna
2,5

prac. místo
3

3,5

ICT plán školy
MŠMT
Standard ICT služeb

ZŘIZOVATEL

spoluúčast cca 15 %
na standard

ŠKOLA
školení • data • infrastruktura
ICT plán
+
žádost
do 31. 1.

projekt
do 31. 3.

dotace na nadstandard

dotace na standard a konertivitu

EU

spoluúčast 30 %
na nadstandard

• Vychází z běžného ročního plánu školy a Standardu ICT
služeb pro aktuální období.
• Popisuje aktuální stav ICT služeb ve škole, žádoucí budoucí
stav a proces, jak se k němu dostat.
• Lze ho rozšířit o další část týkající se např. zásad práce
s touto technikou, pravidel bezpečné práce na internetu,
harmonogramu jednotlivých činností, apod.
• ICT plán školy je podmínkou přidělení dotace na zajištění
Standardu ICT služeb.
• ICT plán školy je součástí dokumentace školy.

O financování projektů
• Výše dotace je 30 tis. Kč až 1 mil. Kč.
• Spolufinancování (min. 30 %).
• Zdroje spolufinancování: zřizovatel, privátní sféra,
projekty EU.

