
PROVOZNÍ ŘÁD POČÍTAČOVÝCH UČEBEN

Provoz v počítačových učebnách se řídí následujícími pravidly, se kterými se žáci
seznamují na začátku školního roku. Studenti jsou povinni se s těmito pravidly seznámit a
dodržovat je. Tento řád vychází ze směrnice „Provozní řád IT zařízení“.

● Je přísně zakázáno nosit do učeben a konzumovat v nich jídlo a pití. Do učeben 15, 16
a 17 je možné nosit pouze psací potřeby, sešit a učebnici. Mobily budou odložené na
učitelem určeném místě. Pokud se žák s vyučujícím nedohodne jinak.

● Do učeben výpočetní techniky se žáci přezouvají a boty uklízejí do skříněk.

● Tašky si žáci uzamykají ve své šatní skříňce. Poličky v areálu VT slouží pro ukládání tašek
a bot ve výjimečných případech (krátká přestávka, suplovaná hodina). Pokud se žák
s vyučujícím nedohodne jinak.

● V síti je povoleno pracovat pouze pod přiděleným jménem a heslem. Je zakázána jakákoliv
forma půjčování účtů nebo sdílení účtů více osobami. 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. Po ukončení práce se
každý student musí odhlásit. Každý žák má po dobu studia přidělen Google účet, který
používá výhradně ke studijním účelům. Tři měsíce po ukončení studia bude tento účet
smazán.

● Přístupová hesla na své studentské účty musí každý znát před příchodem do hodiny – je
to považováno za přípravu na hodinu. Hesla je možno získat/změnit u správce IT.

● Je přísně zakázáno cokoliv mazat nebo měnit v nastavení počítače a sítě, manipulovat se
soubory a adresáři na disku C mimo složku vašeho uživatelského účtu. Pro práci na
počítači používejte primárně vaši složku Dokumenty. Po dohodě s vyučujícím lze použít
i sdílenou složku Public. Soubory ve složkách Plocha a Dokumenty se nezálohují a jsou
dostupné pouze na jediném počítači, proto doporučujeme vlastní zálohování, nejlépe
školní Google Disk.

● Maximální povolený objem dat na studentských účtech (Dokumenty) je 50 MB. Při
překročení této hranice budou všechna data vymazána. Pokud se žák s vyučujícím
nedohodne jinak.

● Složka Public bude po ukončení školního roku smazána, Dokumenty si včas zálohujte.

● Jakákoli data uložená ve školní síti nejsou zálohována a mohou být ztracena. It správce
a správce sítě má právo kontrolovat a mazat obsah všech adresářů i školních Google
účtů.

● Žák nesmí pracovat na počítači vyučujícího bez jeho svolení.

● Žáci mohou používat k tisku a kopírování v areálu VT tiskárnu, ke které se přihlašují
čipem. Cena tisku a kopírování se řídí podle daného ceníku.

● Je přísně zakázáno stahovat a ukládat: hry, software a multimediální soubory bez povolení
vyučujícího.

● Práce s přenosnými USB disky je možná po dohodě s vyučujícím.
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● Do počítačů je zakázáno instalovat jakýkoliv software bez souhlasu správce sítě.

● V učebnách platí přísný zákaz hraní počítačových her a používání sociálních sítí v době
výuky, pokud to není součástí vyučování.

● Počítače jsou určeny k samostudiu v hodinách, kdy neprobíhá výuka, a nejpozději 10
minut před zahájením cizí výuky musí žák učebnu opustit. Každý student, který využívá
počítač mimo svoji výuku, je povinen se zapsat do sešitu před zahájením práce, jinak
mu bude omezen přístup do sítě. Při výuce studenti sedí podle zasedacího pořádku.
Jakoukoliv technickou závadu nahlásí svému vyučujícímu.

● V síti je zakázáno provádět takové aktivity, které jsou v rozporu se zákony ČR nebo
s mezinárodními právy a úmluvami. 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. Je zakázáno porušovat autorský zákon, používat a vydávat cizí materiál za
vlastní. Materiálem se rozumí text, obrázky, animace, zvuky, jejich zdrojové tvary nebo
jejich části.

● Je zakázáno pokoušet se obcházet jakýmkoli způsobem systém ověřování platnosti hesla,
systém zabezpečení softwarového vybavení a konfigurace počítače, stejně jako je
zakázáno pokoušet se jakýmkoliv způsobem získat cizí hesla. Je také zakázáno používat
programy, které monitorují anebo ruší práci ostatních uživatelů.

● Je zakázáno manipulovat s hardwarem počítače, přepojovat kabeláž, měnit nastavení
monitorů. Je zakázáno přesouvat židle mezi učebnami.

● Při zjištěné závadě, jakékoliv nejasnosti a potížích se obraťte neprodleně na vyučujícího
VT nebo It správce.

Přestupky proti těmto pravidlům mohou vést k zablokování přístupu do učebny počítačů
mimo povinné vyučování nebo k vyvolání disciplinárního řízení. Porušení ustanovení
těchto pravidel bude u studentů považováno za porušení základních studijních povinností
a potrestáno podle školního řádu.

Vypracovala PK VT.

26. srpna 2021 RNDr. Andrej Plecháček
ředitel školy
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