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Příloha č. 1 

 

1) Zvyšování uživatelských dovedností pedagogických pracovníků formou školení 

Cílem této aktivity bude seznámit žáky s jednotlivými aplikacemi společnosti Google  

na partnerských školách. Aby mohli učitelé vyučovat jednotlivé aplikace Google Apps, 

musí být v této oblasti proškoleni. Tato školení budou zaměřena na praktické používání 

aplikací v prostředí základní školy. Jednotlivá proškolení budou realizována v těchto 

modulech:  

a. gmail a jeho efektivní využití při pedagogické činnosti, 

b. online kalendář - nástroj pro organizování času a komunikaci se žáky, 

c. online dokumenty - moderní nástroj pro tvorbu, sdílení, publikaci, 

d. online formuláře - nástroj evaluace a dotazníkového šetření, 

e. google weby jako nástroj podpory výuky, 

f. videoportál - podpora kreativity žáků, 

g. sketchUp - tvorba 3D modelů a jejich umístění v Google Earth. 

2) Google aplikace – výukový web „Poznáváme své okolí“ 

Cílem této aktivity bude vytvoření společného výukového webu, na kterém budou 

umístěny všechny materiály všech výukových modulů pro žáky a učitele. Studijní 

materiály budou vytvořeny v těchto oblastech: 

a. gmail a jeho efektivní využití, 

b. online kalendáře, 

c. online dokumenty a formuláře, 

d. Google weby videoportál: Picasa a Youtbe, 

e. aplikace SketchUp a Google Earth.  

3) Projektový den na ZŠ Šenov 

Žáci obou škol budou využívat a pracovat s aplikacemi v Google Apps. Projektový den 

navazuje na aktivitu č. 1 (Zvyšování uživatelských dovedností pedagogických 

pracovníků formou školení), kde po proškolení zaměstnanců a vytvoření výukových 

materiálu, proběhne společné ověření postupů pro aktivitu č. 2 (Google  

aplikace – výukový web „Poznáváme své okolí“). Třetí aktivita bude realizována na ZŠ 

Šenov. 
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4) Mezinárodní soutěž 

Školy se domluvily, že jejich vzájemná spolupráce bude probíhat i po ukončení 

projektu. Tato spolupráce bude spočívat v mezinárodní soutěži o nejlepší panoramatické 

snímky, fotografie, prezentace studovaných lokalit a 3D modely budov. Tyto soutěže 

budou probíhat jednou ročně a jejich výsledky budou prezentovány na webu školy. 

 

Jak již bylo uvedeno v předcházejícím textu, celý projekt „Poznáváme své okolí“ bude 

realizován ve spolupráci se ZŠ Turzovka na Slovensku. Spolupráce bude probíhat na obou 

školách současně s tím, že učitele budou připravovat studijní materiály pro žáky, které poté 

umístí na svůj web. Žáci obou škol si pravidelně budou své výsledky vyměňovat, porovnávat 

a vyhodnocovat. Prezentace jednotlivých kategorií budou představeny na společném 

projektovém dnu a poté zveřejněny na webu školy. Veškeré popisky k jednotlivým modulům 

budou jak v českém, tak slovenském jazyce. Všechny 4 předešlé aktivity budou probíhat jako 

přeshraniční spolupráce mezi těmito školami. 
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Příloha č. 2 

 

Pohled na školu a umístění učebny  

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Zařízení ve stávající učebně je již poměrně zastaralé a potýká se s nedostačujícím 

výkonem jednotlivých komponent. Aby bylo žákům poskytováno kvalitní a dostačující 

vzdělání, je zapotřebí provést řadů úprav a učebnu značně modernizovat. Jelikož se nejedná  

o výstavbu zcela nové místnosti a v učebně již byly dříve vyměněny okna, vymalováno a byly 

pořízeny nové moderní posuvné dveře, bude si tuto rekonstrukci provádět škola svými 

pracovníky a nebude využívat žádných externích pomocných pracovních sil. Nyní se v učebně 

vyučují předměty informační a výpočetní technika (IVT) a anglický jazyk (AJ). Je přáním 

školy, aby byly tyto předměty zachovány pro výuku i v budoucnu a rozšířil se kroužek IVT. 

Celý projekt rekonstrukce počítačové učebny na základní škole, můžeme označit jako projekt 

dlouhodobý, složitý a poměrně finančně náročný.  
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Příloha č. 3 

 

Technické parametry učebny 

Následující popis a umístění jednotlivých zařízení je brán z pohledu osoby stojící 

ve dveřích. Po vstupu do učebny se po obou stranách nacházejí dvě plastová okna, která 

vyplňují většinu plochy na postranních stěnách. Na stropu je umístěno šest samostatných 

svítidel. Nalevo od dveří je umístěný vypínač, pomocí něhož si můžeme zvolit, zda rozsvítíme 

všechna světla, nebo jen levou či pravou polovinu. Na zdi vedle vypínače se nachází 19“ rack, 

ve kterém je umístěn switch. Jedná se o aktivní síťový prvek, který bývá také označován jako 

přepínač. Propojuje jednotlivé části sítě. V našem případě je k portům připojeno 9 síťových 

zařízení. Praktickou ukázku umístění switche v racku lze vidět v příloze č. 5: Ukázka umístění 

switche v racku. Celá kabeláž je realizována pomocí kroucené dvojlinky. Jedná se o kabel, 

který se využívá pro komunikaci v počítačových sítích a telekomunikacích. Jak je možno 

vidět v příloze č. 6: Ukázka kroucené dvojlinky, dvojlinka je tvořena párem vodičů, které jsou 

do sebe zakrouceny a poté jsou zakrouceny také samotné páry vodiče. V učebně je rovněž 

jeden telefon, který slouží pro komunikaci v prostředí školy. Naproti dveřím jsou na zdi 

umístěny pojistky, které chrání jednotlivá zařízení v učebně před nadměrným poškozením 

elektrického proudu. V učebně se také nachází bezpečnostní senzor pohybu. V následující 

tabulce jsou shrnuty všechny parametry stávající učebny. 

Tabulka 0.1: Parametry učebny 

výška, šířka, hloubka 3 m x 6,8 m x 4 m 

4 okna o rozměrech 1,46 m 

dveře o rozměrech:  2,4 m 

plocha po obou stranách dveří 2,2 m 

počet stolů 8 

počet PC 9 

počet židlí 15 

mezera mezi okny 0,48 m 

mezery po stranách okna 0,3 m 

počet topení pod okny 4 

počet světel 6 

  Zdroj: vlastní zpracování
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Příloha č. 4 

 

Výpis požadavků na PC sestavy 

 operační systém: Windows 7 Pro, 

 chipset: Z77, 

 sloty: 1x PCIe 3.0 x16, 1x PCIe 2.0 x16, 2x PCIe x1, 3x PCI, 4x DDR3, 

 operační paměť DDR3: 4GB, 

 frekvence paměti: 1333 MHz, 

 konfigurace paměti: 2x2 GB, 

 maximální velikost operační paměti: 32 GB, 

 počet jader: 2, 

 frekvence procesoru: 2,9 GHz, 

 L3 cache: 3MB, 

 kapacita pevného disku: 500 GB, 

 otáčky pevného disku: 7200 otáček/minutu, 

 optická mechanika: DVD +-RW, 

 velikost paměti grafické karty:  1GB, 

 zvuková karta: ano, 

 čtečka paměťových karet: ano, 

 typy paměťových karet: CF, MD, MS, SM, XD, MemStick, SD, MMC, XD, 

Minis SD, SDHC, 

 síťová karta: ano, 

 síťová karta rychlost: 10/ 100/1000 Mbps, 

 analogový výstup pro monitor: 1 x D-Sub 15 - pin, 

 digitální výstup pro monitor: 1 x DVI – D, 

 HDMI výstup pro monitor: 1 x HDMI, 

 vstup pro mikrofon, výstup na sluchátka: ano, 

 S/PDIF optický výstup: ano, 

 počet portů USB 2.0: 4x vzadu, 3x vpředu, 

 počet portů USB 3.0: 2x vzadu. 
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Požadavky na LCD monitor: 

 uhlopříčka obrazovky: 20“, 

 formát obrazu: 4:3, 

 rozlišení: 1280x1024, 

 jas: 250 cd, 

 doba odezvy: 5ms.
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Příloha č. 5 

 

Ukázka umístění switche v racku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: RAGE3D.  RAGE3D.com - discussion [online]. [cit. 2013-03-24]. Dostupné  

z: http://www.rage3d.com/board/showthread.php?t=33965572
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Příloha č. 6 

 

Ukázka kroucené dvojlinky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Wikipedia. Wikipedia.org [online]. [cit. 2013-03-24]. Dostupné  

z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:UTP_cable.jpg
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Příloha č. 7 

 

Rozbor varianty A 

Pro tuto variantu byly vybrány stoly z internetového obchodu od společnosti  

hezkynabytek.cz. Pro žákovská pracoviště byl navržen typ stolu „PC stolek – BRW – Simply 

– BIU/8/15“
1
. Cena jednoho takového stolu činí 1 145 Kč. Tato varianta počítá s tím, že stůl 

je dostatečně velký na to, aby na něj byly umístěny dvě žákovské stanice. Proto bude 

nakoupeno sedm těchto stolů. Do učebny bude zapotřebí vybrat ještě jeden stůl pro učitelskou 

pracovní stanici. Byla zvolena varianta „PC stolek – Forte – Ordo – ORDT21“
2
. Cena toho 

stolu činí 1 323 Kč. Při celkové objednávce do 10 000 Kč, si firma hezkynabytek.cz účtuje 

poplatek za dopravu 290 Kč.  Do učebny bude také nakoupena pojízdná interaktivní tabule. 

Jedná se o zcela moderní prototyp tabule, kde se bude moci promítat z dataprojektoru  

a zároveň na plochu tabule psát. Je však zapotřebí zdůraznit, že pojízdná interaktivní tabule 

není zrovna levnou záležitostí.  Byla vybrána tabule od dodavatele interaktivnitabule.com. 

V tomto obchodě  byla zvolena varianta „Interaktivní komplet Mobile 1 – psaní int. perem“
3
  

a ještě bude dokoupeno jedno náhradní interaktivní pero
4
. Tento komplet vyjde společně 

s dopravou na 39 750 Kč. Balení zahrnuje:  

 1x interaktivní projektor Acer S5201M short throw (projektor a interkativní systém 

v jednom), 

 1x bílá magnetická tabule Economic 120 x 180 cm (odolná proti poškrábání a velmi 

dobrá omyvatelnost po mnoha letech používání), 

 1x výškový nastavitelný mobilní stojan (skládací rameno úchytu s nastavitelnou 

délkou, robustná ocelová konstrukce, nastavitelnost výšky). 

V následující tabulce je podobně rozpracován rozpočet varianty A:  

 

 

                                                 
1
 Tento stůl je také dostupný na: http://www.hezkynabytek.cz/pc-a-psaci-stolky-6/nerohove-2477/bez-skrinek 

-2485/pc-stolek-brw-simply-biu-742365.  
2
 Učitelská pracovní stanice dostupná na: http://www.hezkynabytek.cz/pc-a-psaci-stolky-6/nerohove-2477/se 

-skrinkou-v-pravo-2482/pc-stolek-forte-ordo-ordt21-720623. 
3
 Interaktivní komplet dostupný na:  http://www.interaktivnitabule.com/interaktivnitabule/eshop/0/0/5/58.  

4
 Interaktivní náhradní pero dostupné na: http://www.interaktivnitabule.com/interaktivnitabule/eshop/0/0/5/17. 

http://www.hezkynabytek.cz/pc-a-psaci-stolky-6/nerohove-2477/bez-skrinek-2485/pc-stolek-brw-simply-biu-742365
http://www.hezkynabytek.cz/pc-a-psaci-stolky-6/nerohove-2477/bez-skrinek-2485/pc-stolek-brw-simply-biu-742365
http://www.hezkynabytek.cz/pc-a-psaci-stolky-6/nerohove-2477/se
http://www.interaktivnitabule.com/interaktivnitabule/eshop/0/0/5/58
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Celkový rozpočet pro Variantu A 

Název nakupovaného 

výrobku 

Cena v Kč za jeden 

kus 
Počet kusů 

Cena za požadovaný počet 

kusů 

Stůl BRW – Simply – 

BIU/8/15 
1 145 7 8 015 

Stůl Forte – Ordo – 

ORDT21 
1 323 1 1 323 

Doprava za nábytek 290 1 290 

Interaktivní komplet 

mobile 1 – psaní int. 

perem 

36 725 1 36 725 

Náhradní interaktivní 

pero pro eBeam Edge / 

Engage 

2 325 1 2 325 

Doprava za celý 

interaktivní komplet 
700 1 700 

Počítačová sestava 17 816 15 267 240 

Switch TP – LINK TL-

SG1016 
1 999 1 1 999 

UTP kabel RJ45, 50m 367 1 367 

RJ konektor WS 8 2,50 40 100 

Celkový rozpočet 

varianty A 
319 084 

  Zdroj: vlastní zpracování 
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Rozmístění všech nakoupených komponent lze vidět na následujícím obrázku 

Rozmístění stolů s PC a interaktivním projektorem pro variantu A je následující 

  Zdroj: vlastní zpracování
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Příloha č. 8 

 

Rozbor varianty B 

Projekční plátno a dataprojektor bude nakupen u společnosti alfacomp.cz. Bude  

se jednat o projekční plátno „Acer M87 – S01MW“
5
. Cena toho plátna činí 1 725 Kč. 

V internetovém obchodu je také vybrán projektor „Acer X1311KW“
6
. Cena tohoto projektoru 

činí 8 197 Kč. Jelikož byla v obchodě udělána objednávka, která přesahuje 9 000 Kč, bude 

zboží dopraveno zdarma. Do učebny bude nakoupena ještě pojízdná magnetická tabule,  

a to v internetovém obchodu vybaveni-skol.cz. Bude se jednat o „oboustrannou magnetickou 

mobilní pojízdnou tabuli s emailovým povrchem s rozměry 150x100 cm. Cena tohoto zařízení 

činí 7 387 Kč. Aby bylo na tabuli čím psát, a vhodně ošetřovat její povrch, budou  

v obchodě přikoupeny ještě „základní doplňky příslušenství v sadě pro bílé tabule v kufříku“
7
. 

Cena toho doplňkového příslušenství činí 1 209 Kč. Jelikož byla udělána objednávka, která 

přesahuje 1 500 Kč, bude zboží opět dopraveno do školy zcela zdarma. Celkový rozpočet  

pro učebnu varianty B se nachází v následující tabulce. 

Celkový rozpočet pro varinatu B 

Název nakupovaného 

výrobku 

Cena v Kč za jeden 

kus 
Počet kusů 

Cena za požadovaný 

počet kusů 

Stůl BRW – Simply 

– BIU/8/15 
1 145 7 8 015 

Stůl Forte – Ordo – 

ORDT21 
1 323 1 1 323 

Doprava za nábytek 290 1 290 

Projekční plátno 

Acer M87 – S01MW 
1 725 1 1 725 

                                                 
5
 Projekční plátno dostupné na: 

http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=10514000600000012EB&Search=projek%E8n%ED%20pl%E1tn

o&SearchType=1. 
6
 Projektor dostupný na: http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400840000001KHJ. 

7
 Sada doplňkového příslušenství pro bíle tabule dostupná na: http://www.vybaveni-skol.cz/zakladni-doplnky 

-prislusenstvi-sada-pro-bile-tabule-bt-v-kufriku-1.html. 

http://www.vybaveni-skol.cz/zakladni-doplnky
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Projektor Acer 

X1311KW 
8 197 1 8 197 

Oboustranná 

pojízdná magnetická 

tabule L emailový 

povrch 150x100cm 

7 387 1 7 387 

Základní doplňky 

příslušenství, sada 

pro bílé tabule v 

kufříku 

1 209 1 1 209 

Počítačová sestava 17 816 15 267 240 

Switch TP – LINK 

TL-SG1016 
1 999 1 1 999 

UTP kabel RJ45, 

50m 
367 1 367 

RJ konektor WS 8 2,50 40 100 

Celkový rozpočet 

varianty B 
297 852 

  Zdroj: vlastní zpracování 
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Pro variantu B zůstane rozmístění stolů s pracovními stanicemi stejné, jako ve variantě A.  

 Zdroj: vlastní zpracování
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Příloha č. 9 

 

Rozbor varianty C 

V levém spodním rohu bude učitelský stůl s pracovní stanicí. Nákup stolů se bude 

realizovat opět prostřednictvím firmy hezkynabytek.cz. Bude nakoupeno sedm velkých stolů 

pro žákovské PC a jeden stůl pro učitelský PC. Pojízdná magnetická tabule, bude jako 

v předešlé variantě nakoupená přes vybaveni-skol.cz. Stejně tak roletové projekční plátno 

s dataprojektorem nakoupeným u alfacomp.cz. Opět nebude vadit jeho umístění před okno, 

jelikož půjde provést ztmavení pozadí pomocí žaluzií. Celkový rozpočet této učebny bude 

stejný jako u varianty B, tedy 297 852 Kč. Jak již bylo řečeno, jedinou změnou v učebně bude 

rozmístění stolů. Vše je shrnuto v následujícím obrázku 

  Rozmístění stolů s PC, magnetickou tabulí, projekčním plátnem a projektorem – varianta C

 

Zdroj: vlastní zpracování



1 

 

Příloha č. 10 

 

Rozbor varianty D 

Opět bude využit internetový obchod hezkynabytek.cz pro nákup stolů  

a interaktivnitabule.com pro nákup pojízdné interaktivní tabule. Rozpočet, bude shodný 

s variantou A, tedy 319 084 Kč. 

Rozmístění stolů s PC a interaktivním projektorem – varianta D 

 

Zdroj: vlastní zpracování
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Příloha č. 11 

 

Vyhodnocení požadavků na sestavy 

 operační systém: Windows 7 Professional 64bit – navíc obsahuje aktualizace 

Service pack1, cena 3 360 Kč/ks,  

 základní deska: MSI Z77A – G43, cena: 2 155 Kč/ks,  

 chipset: Z77 – ano, Intel Z77, 

 sloty: 2x PCIe 3.0 x16, 1x PCIe 2.0 x4, 2x PCIe x1, 3x PCI, 4x DDR3, 

 operační paměť: Kingston 4Gb (kit 2x 2GB) 1333Mhz Single Rank, cena: 

714 Kč,  

 operační paměť DDR3: 4GB, 

 frekvence paměti: 1333 MHz, 

 konfigurace paměti: 2x2 GB, 

 maximální velikost operační paměti: 32 GB , 

 procesor: Intel Pentium G2020 BOX, cena: 1 345 Kč/ks,  

 počet jader: 2, 

 frekvence procesoru: 2,9 GHz, 

 L3 cache: 3MB, 

 pevný disk: WD Blue  WD10EZEX 3.5“ 1TB, cena: 1 535 Kč/ks, zvolili jsme 

větší pevný disk, jelikož byl oceněn v testu časopisu Computer, a také proto,  

že rozdíl oproti pevnému disku s kapacitou 500 GB činil přibližně 200 Kč/ks,  

 kapacita pevného disku: 1 TB, 

 otáčky pevného disku: 7200 otáček/minutu, 

 mechanika: Samsung SH – 224BB černá, cena: 399 Kč/ks,  

 mechanika: DVD +-RW, 

 grafická karta: MSI N630GT – MD2GD3, cena: 1 335 Kč/ks,  

 velikost paměti grafické karty:  2 GB, 

 typ paměti: DDR3 ano, 

 zvuková karta: Realtek ALC892, integrovaná na základní desce, 
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 čtečka paměťových karet: Akasa AK – ICR 03USBV2 interní, obvyklá cena: 

190 Kč/ks, avšak nebude zapotřebí kupovat, jelikož je tato čtečka zdarma 

dodána k našemu typu základní desky,  

 síťová karta: Realtek RTL8111E, integrovaná na základní desce, 

 síťová karta rychlost: 10/ 100/1000 Mbps, 

 analogový výstup pro monitor: 1 x D-Sub, 

 digitální výstup pro monitor: 1 x DVI, 

 HDMI výstup pro monitor: 1 x HDMI , 

 vstup pro mikrofon, výstup na sluchátka, 

 S/PDIF optický výstup: - nebude zase tolik vadit, když bude chybět, 

 počet portů USB 2.0: 6x vzadu, 2x vpředu, 

 počet portů USB 3.0: 2x vzadu, 

 zdroj PC ATX: Seasonic SS – 500ET T3, cena: 1 145 Kč/ks, tento zdroj byl 

oceněn jako „Smart buy“ serverem extrahardware a také získal ocenění časopisu 

Computer jako „výhodná koupě“,  

 počítačová skříň: Cooler Master Elite 311 černo – modrá, cena: 935 Kč/ks,  

 počet 5.25“ pozic vnějších: 3, 

 počet 3.5“ pozic vnějších: 2. 

Vyhodnocení LCD monitorů: 

 monitor LCD: Acer B193LAOymhd 19“ tmavě šedý, cena: 3 635 Kč/ks,  

 uhlopříčka obrazovky: 19“, 

 formát obrazu: 4:3, 

 rozlišení: 1280x1024, 

 jas: 250 cd, 

 doba odezvy: 5ms. 

Aby byla sestava zcela kompletní a plně připravena pro výuku, ještě nakoupíme: 

 klávesnici s myší: Genius KM – 110X USB černá, cena: 259 Kč/ks,  

 sluchátka s mikrofonem a regulací hlasitosti: Genius HS – 02B, cena: 109 

Kč/ks 

Pro přehlednost a nahlédnutí, jsou všechny výše zmínění položky na PC sestavu, 

vloženy do nákupního košíku společnosti alfacomp.cz a dostupné na adrese: 

http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?eid=104140. 

http://www.pornuj.cz/video/cesky-parecek-si-to-rozdava-v-obyvaku/

