
VNITŘNÍ ŘÁD POČÍTAČOVÉ UČEBNY 

práva a povinnosti studentů 

1. Studenti mohou v učebně pracovat pouze pod dozorem pedagogického pracovníka 
školy.  

2. Studenti mohou využívat veškeré vybavení počítačové učebny. tj. počítače a na nich 
instalovaný software, tiskárny, CD disky, knihy a časopisy. Využívání INTERNETu se 
řídí zvláštním nařízením. CD disky, knihy a časopisy si lze zapůjčit v Informačním 
centru GIO.  

3. Studenti jsou před začátkem práce s počítačem povinni zkontrolovat stav počítače 
a příslušenství a zjištěné závady ihned nahlásit vyučujícímu, nebo jiné zodpovědné 
osobě (službě, správci učebny).  

4. Uživatele musí znát obsahy dokumentů a vývěsek, které jsou spojeny s využíváním 
výpočetní techniky a počítačové učebny a jsou povinni se jimi řídit. (Jednotlivé 
dokumenty jsou umístěny v učebně).  

5. Je zakázáno:  
o Jakkoliv poškozovat zařízení učebny.  
o Rozebírat počítače a jejich sestavy.  
o Dotýkat se a jakkoliv manipulovat s přívody a vedením el. proudu.  
o Jakkoliv měnit nastavení, konfiguraci či komponenty řídícího počítače.  
o Získávat a používat neoprávněné přístupy k programům, informacím, 

privilegovaným stavům, k datům jiných uživatelů apod. Nastane-li takový stav 
neúmyslně, je uživatel povinen neprodleně informovat správce sítě.  

o Uchovávat vlastní data na jiném místě než ve své osobní složce.  
o Spouštět jakékoliv programy z disket či jiných výměnných médií.  
o Kopírovat do sítě a na lokální disky jakákoliv data bez souhlasu pedagoga či 

správce sítě  
o Kopírovat na diskety ze sítě, z lokálních disků, INTERNETU apod. jakákoliv 

data bez souhlasu pedagoga či správce sítě. (To ustanovení se nevztahuje na 
vlastní produkty).  

o Používat jakýkoliv software, k jehož používání nemá uživatel oprávnění (za 
používání se považuje i pasivní umístění tohoto software na osobních discích, 
WWW stránkách či FTP serveru).  

o Zneužívat počítačové sítě k šíření informací, které jsou v rozporu se zákonem 
nebo které by mohly poškodit dobré jméno gymnázia. Dále je zakázáno šířit 
komerční, politické, náboženské, nacionální a jiné propagandy.  

o Odesílat poštu, která svým obsahem obtěžuje či uráží ostatní uživatele. 
Elektronický dopis je nutné považovat za otevřenou zásilku a proto je 
zakázáno používání vulgarismů apod.  

o Používat programy a jiné aplikace, které svým používáním nadměrně zatěžují 
klávesnici (např. hry apod.).  

o Jíst a pít v učebně.  

6. Nedodržování tohoto řádu je trestáno:  
o Kázeňsky dle školního řádu  
o Zákazem vstupu do počítačové učebny (kromě výuky IVT)  
o Student uhradí veškeré náklady na odstranění následků svého jednání 

(oprava, odvirování…)  
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