VNITŘNÍ ŘÁD POČÍTAČOVÉ UČEBNY
Práva a povinnosti studentů
1. Studenti jsou povinni dodržovat všechna pravidla bezpečnosti práce, o kterých byli poučeni a
tento provozní řád.
2. Studenti vstupují do učebny v přezůvkách a jen se souhlasem a za přítomnosti vyučujícího,
správce nebo osoby zodpovědné za probíhající výuku.
3. Studenti mohou v učebně pracovat pouze pod dozorem pedagogického pracovníka školy,
v odpoledních hodinách pod dozorem vyučujícího, který zpřístupnil studentovi vstup do
učebny VT.
3. Studenti mohou využívat veškeré vybavení počítačové učebny. tj. počítače a na nich
instalovaný software, tiskárny, knihy a časopisy. Využívání INTERNETu se řídí zvláštním
nařízením.
4. Studenti jsou před začátkem práce s počítačem povinni zkontrolovat stav počítače
a příslušenství a zjištěné závady nebo poruchy neprodleně nahlásit vyučujícímu, nebo jiné
zodpovědné osobě (správci učebny/správci sítě).
5. Studenti musí s vybavením počítačové učebně zacházet šetrně. K obsluze myši a klávesnice
nesmí používat hrubé síly.
6. Poškození, které je zaviněno hrubým zacházením studenta s počítačem nebo jeho
neopatrností a nevhodným chováním, hradí student v plné výši!
7. Student může požívat jen nepoškozená a nezavirovaná média.
8. Student může pracovat na počítači pouze po přihlášení do školní sítě na svůj vlastní účet,
nesmí se přihlásit na cizí účet. Student nesmí nikomu sdělit heslo ke svému účtu.
Je zakázáno:
1. Vykonávat činnosti, které mohou poškodit či znečistit zařízení a vybavení počítačové učebny.
2. Vynášet z učebny jakékoliv školní vybavení bez svolení vyučujícího nebo správce učebny/sítě.
3. Rozebírat počítače a jejich sestavy.
4. Dotýkat se a jakkoliv manipulovat s přívody a vedením elektrického proudu.
5. Jakkoliv měnit nastavení, konfiguraci či komponenty počítače.
6. Získávat a používat neoprávněné přístupy k programům, informacím, privilegovaným stavům,
k datům jiných uživatelů apod. Nastane-li takový stav neúmyslně, je uživatel povinen
neprodleně informovat správce sítě.
7. Uchovávat vlastní data na jiném místě než na osobním disku (disk H:).
8. Spouštět jakékoliv programy z usb flash disků či jiných výměnných médií.
9. Vědomě přetěžovat síť a měnit konfiguraci sítě a zařízení k ní připojených.
10. Kopírovat do sítě a na lokální disky jakákoliv data bez souhlasu pedagoga či správce sítě
11. Kopírovat na diskety ze sítě, z lokálních disků, internetu apod. Jakákoliv data bez souhlasu
pedagoga či správce sítě. (to ustanovení se nevztahuje na vlastní produkty).
12. Používat jakýkoliv software, k jehož používání nemá uživatel oprávnění (za používání se
považuje i pasivní umístění tohoto software na osobních discích, www stránkách či ftp
serveru). Je zakázáno daný software stahovat z internetu, instalovat ho, kopírovat na školní
síť a ze školní sítě a pracovat s ním.

13. Jíst a pít v prostorách učebny, donášet do učebny potraviny a nápoje.
14. Přenášet jakékoli součásti počítačů z jednoho pracoviště na jiné (klávesnice, myši, ….).
15. Otvírat počítač a jakýmkoli způsobem manipulovat s hardwarem počítače.
16. Měnit zapojení kabelů, či připojovat nebo odpojovat další kabely.
17. Jakkoliv zasahovat do SETUPu.
18. Provádět změny v nastavení systému windows.
19. Instalovat nebo odinstalovat programy.
20. Připojovat vlastní ICT zařízení do školní LAN sítě bez povolení správce sítě.
21. Zasahovat do cizích souborů (instalované programy, data ostatních žáků), přesouvat je,
přejmenovávat a mazat.
22. Zneužívat počítačovou síť k šíření informací, které jsou v rozporu se zákonem nebo které by
mohly poškodit dobré jméno školy 1.kšpa. Dále je zakázáno šířit komerční, politické,
náboženské, nacionální a jiné propagandy.
23. Navštěvovat nevhodné webové stránky (obsahující erotiku, pornografii, pirátské soubory,
propagující jakákoli ilegální hnutí nebo ideologie apod.)
24. Odesílat poštu, která svým obsahem obtěžuje či uráží ostatní uživatele.
25. Používat programy, javovské applety a jiné aplikace, které svým používáním nadměrně
zatěžují klávesnici (např. Hry apod.).

Nedodržování tohoto řádu je postihováno:


Kázeňsky dle školního řádu



Zákazem vstupu do počítačové učebny (kromě výuky)



Student uhradí veškeré náklady na odstranění následků svého jednání (oprava,
odvirování, …)

Poznámka: Vzhledem k charakteru práce v učebně výpočetní techniky se hodnotí překročení
stanovených pravidel jako závažné se všemi z toho plynoucími důsledky. Poruší-li některý žák
ustanovení tohoto řádu týkající se manipulace s hardwarem nebo softwarem, uhradí veškeré náklady
na odstranění následků svého jednání (oprava, odvirování, …)
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