Pravidla pro užívání počítačů ve studovně
1. Žáci dodržují obecně závazné právní předpisy, zejména autorský zákon.
2. Výpočetní technika, která je majetkem školy, může být používána jen pro aktivity schválené
nebo související se školou (výuka, samostatné práce, osobní korespondence apod.). Je
zakázáno zneužívat počítačové sítě k šíření komerční, politické, náboženské nebo nacionální
propagandy.
3. U počítačů je zakázáno jíst a pít. Při práci ve studovně nesmí uživatel svým chováním rušit
své okolí.
4. Žáci pracují pouze v přiděleném diskovém prostoru. Je zakázáno cokoliv svévolně mazat
nebo nahrávat.
5. Výměnná média lze použít po předchozí kontrole antivirovým programem.
6. Uživatel je povinen po skončení práce se odhlašovat od sítě.
7. Během pobytu ve studovně je uživatel povinen chovat se tak, aby nedošlo k poškození
instalovaných programů, počítačů ani jiného zařízení studovny.
8. Je přísně zakázáno jakkoliv měnit konfiguraci počítače a instalovat software. Individuální
změny jsou povoleny pouze po dohodě se správcem počítačů.
9. Uživatel nesmí manipulovat s vybavením studovny. Připojovat vlastní hardware do
počítačové sítě je možné pouze po dohodě se správcem.
10. Veškeré zjištěné problémy a závady je uživatel povinen neprodleně oznámit správci. Pokud
tak neučiní, bude se na něj pohlížet tak, jako by závadu způsobil on sám.
11. Uživatel nesmí vědomě přetěžovat síť.
12. Na Internetu je povoleno navštěvovat pouze stránky s „vhodnými“ informacemi.
13. Je zakázáno hraní počítačových her, včetně online strategických her (webgame, earth, atd.)
14. Pro používání elektronické pošty platí stejná etika jako pro používání klasické pošty.
Odesilatel se nesmí vydávat za jinou osobu (platí i pro vyplňování WWW formulářů), nesmí
obtěžovat svou korespondencí ostatní uživatele.
15. V odůvodněných případech může správce počítačů udělit výjimku z těchto pravidel.
16. Porušení výše uvedených pravidel může vést k zákazu přístupu k počítačům
k dalším kázeňským postihům.

případně

17. Uživatel je povinen znát pravidla pro práci ve studovně a řídit se jimi. Neznalost
neomlouvá!

Priority pro práci s počítači
Případné problémy řeší správce sítě nebo pedagogický pracovník.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Výuka.
Psaní referátů a jiných prací do školy.
Hledání důležitých informací (pro studium) na WWW.
Čtení pošty (mail).
Sociální sítě (chat, …).
Ostatní.
........................................
Jiří Lajner
správce ICT

