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Pravidla pro používání školní počítačové sítě a přistup do Internetu 
 

Studenti jsou zodpovědní za své slušné chování ve školní a veřejné počítačové síti stejně 

jako v učebnách nebo na školních chodbách. 

Přístup do školní počítačové sítě (včetně Internetu) je studentům poskytován s cílem naučit 

je využívat nové informační zdroje, komunikovat s ostatními uživateli sítě a příkladně prezen-

tovat sebe i svou školu. 

Tisk je poskytován za poplatek. 

Pouze ti studenti, kteří akceptují pravidla slušného chování, mají umožněn přístup k síťovým 

službám. Přístup do sítě mimo vyučovací hodiny je výsadou studenta, nikoliv jeho právem. 

Přenášení nebo přechovávání jakýchkoliv materiálů, které jsou v rozporu s platnými zákony 

a vyhláškami, včetně vulgárních materiálů, výhružných zpráv nebo zpráv či materiálů, které 

odporují dobrým mravům stejně jako porušování autorských práv je prostřednictvím školní po-

čítačové sítě zakázáno. 

Rovněž je přísně zakázáno používat síť pro komerční účely, reklamu nebo politické cíle a je 

nepřípustné umožňovat takovou činnost jiným osobám. 

 

Od uživatelů se očekává dodržování těchto pravidel: 

• Buďte slušní a zdvořilí. 

• Přihlašujte se výhradně na své konto. Poskytnutí konta jinému uživateli je stejný prohřešek 

jako použití cizího konta. 

• Jakýkoliv sebemenší pokus o poškození nebo zničení dat jiných uživatelů či zařízení  

výpočetní techniky bude považován za vandalismus a nebude tolerován. 

• Nezneužívejte elektronickou poštu ani jinou formu síťové komunikace. Neposílejte nesmy-

slné či hromadné zásilky. 

• Nepodceňujte hrozbu počítačových virů. Zavirování – třeba i neúmyslné – chápejte jako 

formu vandalismu. 

• Neměňte rozmístění počítačů ani ostatních přístrojů. 

• Při příchodu do učebny kontrolujte a při odchodu uklízejte svůj pracovní prostor. 

• Nesdělujte soukromé adresy, telefonní čísla a jiné informace – své ani jiných osob. 

• Nepoužívejte síť způsobem, který by znemožnil její používání jiným osobám. 

• Nepoužívejte data, texty a obrázky jiných osob bez jejich souhlasu. 

• Operátoři sítě mají právo kontroly obsahu vašich adresářů a kontroly vaší činnosti. 

• Je nepřípustné nosit či konzumovat potraviny a jiné tekutiny v učebnách vybavených  

výpočetní technikou. 

• Podpisem zároveň potvrzují studenti, že byli poučeni o bezpečnosti práce na počítačích. 

 

Porušení jakéhokoliv výše uvedeného pravidla povede k omezení či zrušení konta a může 

mít za následek i další disciplinární řízení. O tom, co je nevhodné používání sítě rozhoduje 

správce sítě v souladu s pokyny v těchto „Pravidlech“ a v pokynech vnitřního řádu školy a řádu 

učeben výpočetní techniky. 
 


