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ŘÁD PROVOZU ŠKOLNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ  
A POČÍTAČOVÝCH UČEBEN ŠKOLY 

PLATNÝ OD 12. ZÁŘÍ 2022 

1. Do počítačové sítě školy jsou začleněny všechny učebny výpočetní techniky a každé 

počítačové pracoviště v budově školy, včetně jejich periferií.  

2. Počítačová síť školy a všechny její prostředky, včetně koncových zařízení, je určena k 

plnění úkolů souvisejících s výukou předmětu informačních technologií a pro 

podporu ostatních předmětů formou výukových programů. 

3. Počítačová síť školy také plní funkci podpory managementu školy, podpory 

administrativních a samo vzdělávacích aktivit učitelů a provozu hospodářského 

zázemí školy. Podporou se rozumí provoz jednotlivých aplikací, uchování dat, 

zálohování dat a ochrana před elektronickým útokem.  

4. Přístup do sítí zřizuje vedení školy po dobu studia automaticky. V sítích je povoleno 

pracovat pouze pod přiděleným jménem. (Je zakázána jakákoliv forma půjčování účtu 

nebo sdílení účtu více osobami.) 

5. Uživatel je plně zodpovědný za veškeré aktivity, které budou pod jeho jménem 

provedeny. Proto je každý povinen svůj uživatelský účet chránit heslem a toto heslo 

udržovat v tajnosti.  

6. Pravidla přístupu do sítí určuje vedení školy a má právo je kdykoliv pozměnit. Vedení 

školy má kdykoliv právo zrušit, pozastavit nebo omezit přístup studenta k sítím. 

Takové rozhodnutí je konečné a nelze se proti němu odvolat. Škola si též 

z bezpečnostních důvodů vyhrazuje právo prohlížet a kontrolovat uživatelská konta 

včetně elektronické pošty i souborů, monitorovat práci uživatelů.  

7. V sítích je zakázáno provádět takové aktivity, které jsou v rozporu se zákony ČR nebo 

s mezinárodními právy a úmluvami. 

8. Je zakázáno, jakkoliv manipulovat (prohlížet / stahovat / rozšiřovat / uchovávat) 

s erotickými a pornografickými materiály, nelegálním softwarem a s materiály, 

jejichž použitím by mohlo dojít k mravní újmě či trestnému činu (zejména materiály 

k tvorbě virů, k přípravě výbušnin). Materiálem se rozumí text, obrázky, animace, 

zvuky, jejich zdrojové tvary nebo jejich části. Je zakázáno také publikování 

a rozšiřování materiálu podněcujících rasovou či národnostní nesnášenlivost, 

propagujících násilí, vzbuzujících odpor. Za porušení tohoto a prvního pravidla se 

považuje i pokus o jeho porušení. 

9. V počítačové síti školy smí její uživatelé provozovat pouze software, který nainstaluje 

a uvede do provozu vedení školy. Vlastní software je možno používat pouze po 
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konzultaci s vedením školy s ohledem na licenční podmínky. Není dovoleno měnit 

předvolené prostředí pracovní stanice (ikony, plocha, zvuky, tapety apod.) 

10. Uživatel nesmí poškodit společně sdílený software, data ostatních uživatelů, ani 

hardwarové vybavení učeben. 

11. Do domovských adresářů je zakázáno ukládat software, který nesouvisí s výukou. 

Dále je zakázáno pokoušet se obcházet jakýmkoliv způsobem systém ověřování 

platnosti hesla, stejně jako je zakázáno pokoušet se jakýmkoliv způsobem získat cizí 

hesla, je zakázáno používat programy, které monitorují práci ostatních uživatelů.  

12. Je přísně zakázáno přemísťovat a zasahovat jinak než v rámci obsluhy do hardwaru 

počítačové sítě a jejich koncových zařízení (počítače, tiskárny, monitory, repro 

apod.).  

13. Studentům je zakázáno poškozovat vybavení učebny a provádět činnosti 

nesouvisející s prací na počítačích. Nesmí rušit při práci ostatní.  

14. Studenti jsou povinni řídit se předpisy bezpečnosti práce, být seznámeni s pravidly 

pro přístup do školní počítačové sítě, dále jsou povinni chránit majetek školy před 

poškozením a hlásit vyučujícím každou závadu či poškození. V případě úmyslného 

poškození je viník povinen nahradit vzniklou škodu.  

15. Při odchodu z učebny jsou všichni povinni se regulérně odhlásit ze sítě, popř. vypnout 

počítače a monitory, uklidit pracovní desky, klávesnice, reproduktory a myši, je nutné 

je vrátit zpět na své místo, srovnat židle a zavřít okna. 

V Orlové – Lutyni dne 8. 9. 2022 

RNDr. Michaela Masná, Ph.D. 

ředitelka školy 


