
 
Dětský diagnostický ústav a Středisko výchovné péče, Říčařova 277, Hradec Králové 

 
I C T  P L Á N  

___________________________________________________________________________ 
 
Charakteristika zařízení: 
 
Specifikem našeho zařízení je její rozdělení na dva subjekty ( DDÚ a SVP), dále pak na 
pracoviště pobytová a ambulantní. Pobytová pracoviště jsou určena pro krátkodobé či 
dlouhodobé pobyty dětí s celodenní péčí, ambulantní pracoviště pak pracují s tzv. klientelou, 
čili bez pobytové, potažmo celodenní péče. 
 
Převažující školní i mimoškolní činnost probíhá v budově DDÚ, Říčařova 277, Hradec 
Králové. Tady jsou umisťovány děti s nařízenou ústavní či ochranou výchovou nebo 
předběžným opatřením směřujícím k nařízení těchto forem. Pobytová střediska Návrat a 
Pyramida přijímají děti na tzv dobrovolné pobyty, kdy se děti vrací po dvouměsíčním pobytu 
zpět do kmenových škol. 
 
Vybavenost ICT se proto v jednotlivých zařízeních liší dle charakteru pracoviště a tato 
pracoviště si také zpracovávají a realizují vybavenost ICT dle svých specifických podmínek.  
 
Pro určení počtu dětí a jeho dělení na jednotlivé vzdělávací stupně je nutno přihlédnout 
k tomu, že výuka probíhá v jednotlivých učebnách, která je složená z několika oddělení těchto 
vzdělávácích stupňů, navíc jsou prostory vybavené výpočetní technikou rovnocenným a 
mnohdy i převažujícím způsobem využívány i v době mimoškolní činnosti. 
 
 
Pracoviště DDÚ, Říčařova 277, Hradec Králové: 
 
Stávající stav: 
 
Kapacita dětí pro objekt:   42    
z  toho 
DDU      36 
VLO         6          
 
Počet pedagogických pracovníků celkem: 43 
z toho 
učitelé         6 
vychovatelé      17 
asistenti     13   
psychologové         4 
etopedi           2 
ředitel           1 
 
Počítačové učebny, PC aj. 
 
Počet tříd     5 
Počet kluboven ( výchovných skupin) 6 



 
 
 
 Počet PC Příp. místo Způsob Rychlost PC přip 
Učebna IKI 4 1 AutoCont  4 
Vedoucí 
vychovatel 
Etoped 1 

2 1 Tlf 
Contactel 

ISDN 2 A 2 

Ředitelna 2 1 Tlf 
Contactel 

 1 

Soc. úsek 2 1 Tlf 
Contactel 

 1 

Ekonomický 
úsek 

3 1 Tlf 
Contactel 

 1 

Sborovna 1     
Kabinet 1     
Třída VLO 1     
Etoped 2 1     
Etoped VLO 1     
klubovny nevyhovující 

PC 
    

Zdravotní 1     
kuchyň 1     
      
 
 
Zajišťované serverové služby a způsob zajištění připojení ( kabeláž, bezdrát…): 
 
připojení učebny IKI v rámci projektu INDOŠ, nyní v rámci poskytování služeb AutoCont On 
Line. a. s. 
ostatní telefonní připojení Contactel 
 
Prostředí, programové vybavení 
 
Učebna IKI – 3 žákovské pracovní stanice u samostatných stolků, 1 učitelská pracovní stanice  
na samostatném stole, učebna vybavena žaluziemi 
 
Přístup umožněn dětem i pedagogům, možnost vyhledávání na internetu, práce se sadou 
Office, editace obrázků a fotografií, výukové programy Langmaster Škola hrou.  
Možnost zavedení vlastního profilu, včetně využívání e-mailové pošty z vlastních schránek 
v rámci vlastních uživatelských účtů. 
Je možné využívat i připojenou síťovou tiskárnu 
 
Základní softwarové vybavení: 
OS Windows 2000 
Office 2000 
Zoner Media Player 6 (Zoner Photo Studio 7) 
Langmaster Škola hrou 
 
Ostatní stanice: 



OS Windows ( 3.11 – XP Professional) 
Office 6. 0 – 2003 
Zoner Media Player 6 (Zoner Photo Studio 7) 
 
( možnost využití Pinnacle Studio 9, CorelDRAW 9 – 1 stanice) 
 
Většina stanic má i svůj výstup na tiskárnu, v dílčích případech se využívá přenosných médií 
k vytištění na jiné tiskárně 
 
Ředitel a dle dohody ostatní vedoucí, popř. ostatní pracovníci mají k dispozici 1 notebook 
 
Licenční ujednání, autorský zákon 
 
Ke každé stanici PC je vedena vlastní evidence softwarového vybavení včetně doložených 
kopií zakoupených licencí a faktur pro placené či OEM verze. Freewarové programy jsou 
využívány v rámci nekomerčního užívání a jsou zde též evidovány. 
 
Současný stav  
 
Všichni pedagogičtí pracovníci mají možnost v rámci své přípravy na pedagogickou činnost 
pracovat s PC a v rámci učebny IKI i využívat internetového připojení včetně e-mailových 
služeb. 
 
Pro výchovný úsek je ale tato možnost omezena, neboť v dopoledních hodinách, kdy mají 
časovou rezervu pro využívání ICT, probíhá většinou v učebně IKI školní výuka 
 
Současný stav vzhledem k požadovanému standardu ICT služeb 
 
Počet stanic 
 
Pedagogičtí pracovníci:          43 počet stanic:  9 + využití IKI 
Děti: max 42 počet stanic: využití IKI + klubovny se 

zastaralými PC pro jednoduché 
hry 

 
Učebna IKI:  3+1 
 
Technické parametry PC 
 
Učebnu IKI tvoří stanice, kterými byla vybavena v rámci projektu INDOŠ, kromě velikosti 
pro ukládání dat, jsou prozatím tyto stanice dostačující (počet: 3 žákovské + 1 učitelský) 
 
Na učebně VLO je starší pracovní stanice, slouží k jednoduchým výukovým programům a 
běžným uživatelským pracím 
 
Na klubovnách jsou zcela nedostačující a svoji funkčnost končící stanice, které byly získány 
v rámci sponzorských darů ( banky apod). Jejich opravy či upgrady jsou naprosto nerentabilní 
a postupně dochází k jejich likvidaci. 
 
Vybavení v jednotlivých kancelářích pro potřeby pedagogických pracovníků: 



1. 
Vedoucí vychovatel   plně dostačující, nové 
Etoped 1     -„- 
Etoped 2     -„- 
Sborovna     -„- 
Ředitel  / + notebook)    -„- 
 
2. 
Etoped VLO starší, pro kancelářské práce, vedení agendy, programy a 

data z CD  dostačující 
Psycholog VLO    -„- 
 
3. 
Psycholog 1,2,3 staré, využitelné pouze pro kancelářské práce, hrozí 

kolizí a nemožností opravy 
kabinet      -„-     
 
Prezentační technika 
 
Není 
 
Výukové vybavení a informační zdroje: 
 
Výuková program Terasoft Škola hrou ( evulační) 
Možnost Internetu ( viz výše) dostupná pedagogům i žákům 
 
Vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
Z –  19 
P –    0 ( 1 – 1 modul) 
ICT –    1 
 
Cíl:  
 

I.  etapa 
 
zajistit vybavení zařízení prezentační technikou – datovým projektorem 
rozšíření učebny IKI o 1 – 2 stanice ( dle možností propustnosti sítě) 
vybavit  4 pedagogické pracovníky odpovídajícími PC stanicemi – psychologové a kabinet 
 

II.  etapa 
 

doplnit další vzdělávání Z, popř P, tak aby docházelo k lepšímu využití výukového sftwaru 
dokončit  doplnění  IKI + možnosti síťového rozvodu pro celou budovu 
rozšířit internetové připojení – sborovna, kabinet, VLO 
doplňování softwaru pro potřeby výchovy a vzdělávání 

 
III.  etapa 
 

rozšíření internetového připojení do nové přístavby 



popř. v rámci kabeláže a bezdrátového připojení připojit i další místa ( učebny, pracoviště 
pedagogů) 
vybavení přístavkové části stanicemi 
průběžná inovace starších stanic 
upgrade a doplňování softwaru 
 
 
 
        __________________________ 
         PhDr. Pavel Janský 
          ředitel DDÚ a SVP 
 
V Hradci Králové, 25. 5. 2005         
 
zpracoval: 
Bc. Ivo Filáček 
ICTK správce 


