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Základní pravidla používání výpočetní techniky
1) Výpočetní technika je umístěna ve specializovaných i běžných učebnách školy a každý
takto umístěný počítač (včetně svého nejbližšího okolí) je dále nazýván jako
počítačové pracoviště
2) V prostoru počítačového pracoviště se žáci chovají ukázněně a se zvýšenou
opatrností, aby nedošlo ke zranění a nepoškodili vybavení pracoviště.
3) V žádném případě není dovoleno
a) Dotýkat se nebo manipulovat s kabely, které vedou k počítači
b) Pokoušet se otevírat lišty s kabeláží
c) Úmyslně poškozovat počítač a jeho příslušenství
d) Konzumovat pokrmy a nápoje v prostoru počítačového pracoviště
e) Vypínat nebo restartovat počítač bez souhlasu vyučujícího
f) Instalovat jakýkoli software
g) Úmyslně poškozovat společně sdílený software nebo data dalších uživatelů
h) Bez souhlasu vyučujícího používat interaktivní tabule a počítače umístěné na
katedrách
4) Před odchodem od počítačového pracoviště žák urovná židli, klávesnici a myš

Specializované učebny
1) V interaktivní a mediální učebně (dále jen IMU), kde jsou počítače umístěny uvnitř
stolů, mají žáci k dispozici pouze vybavení umístěné na stole a je zakázáno odsouvat
desku stolu.
2) Do počítačové učebny (dále jen PC) a IMU nesmějí žáci vstupovat bez pokynu
vyučujícího o volných hodinách, ani po skončení výuky. Vstup je dovolen o přestávce
před příslušnou hodinou a pouze žákům, kteří zde mají výuku.

Pravidla pro přístup do školní počítačové sítě
1) Pravidla do sítě určuje správce IT společně s vedením školy a mají právo je kdykoli
pozměnit.
2) Správce má v odůvodněných případech právo zrušit, pozastavit nebo omezit přístup
uživatele k síti
3) Žáci 1. – 4. ročníků používají univerzální žákovský účet.
4) Ostatním uživatelům je povoleno pracovat pouze pod přiděleným jménem. Je
zakázána jakákoliv forma půjčování účtu nebo sdílení účtu více osobami.
5) Uživatel je zodpovědný za veškeré aktivity, které budou pod jeho jménem provedeny.
Proto je každý povinen svůj účet chránit heslem a toto heslo udržovat v tajnosti.
6) Dojde-li k zapomenutí nebo zcizení hesla, je uživatel povinen vyžádat si u správce
nové heslo.
7) Po skončení práce se uživatel odhlásí ze systému.
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8) Není dovoleno
a) kopírovat software instalovaný na počítači nebo ve školní síti
b) ukládat na vyhrazený disk velké objemy dat, nelegálně získaný software, filmy
apod. V případě porušení tohoto bodu budou data z uživatelského účtu
vymazána.
c) provádět na internetu takové aktivity, které jsou v rozporu se zákony ČR nebo
s mezinárodními právy a úmluvami. Především není dovoleno manipulovat
tj. prohlížet, stahovat, rozšiřovat, uchovávat materiály s erotickými
a pornografickými náměty, nelegálním softwarem a materiály, jejichž
použitím by mohlo dojít k mravní újmě či trestnému činu. Materiálem se
rozumí texty, obrázky, animace zvuky, jejich zdrojové tvary nebo jejich části.
Také není dovoleno publikování a rozšiřování materiálů podněcující rasovou
a národnostní nesnášenlivost, propagující násilí, vzbuzující odpor.
d) vyvíjet na internetu aktivity, které by ponižovali nebo jinak obtěžovali
pedagogy a ostatní žáky. Nepřípustné jsou útoky pomocí e-mailů, sms zpráv,
umisťování urážlivých materiálů na internet apod.

V Plzni dne 27. 8. 2012

Mgr. Radek RŮŽIČKA
ředitel školy
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