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PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ
1. Každému studentovi je přiděleno uživatelské jméno a heslo, které si může změnit.
Student je povinen uchovat své heslo v tajnosti. Za případné zneužití svého konta
nese student plnou zodpovědnost. Každý ze studentů má nárok na získání
přístupových práv do sítě Novell a využívání všech jejích služeb. dále na
nekomerční, výukový přístup k internetu, který je opět jištěn přihlašovacím jménem
a heslem. Ihned po nástupu ke studiu má student právo na získání školního e-mailu
a dalších služeb, které škola bezplatně nabízí z GoogleApps. Školní e-mail na
doméně gcbrod.cz je ekvivalentem GMail. Po ukončení studia budou žákovské účty
u Google zrušeny, pokud sám student nepožádá o jejich zachování.
2. Každý uživatel kteréhokoli z typů školních počítačových sítí je povinen používat
pouze své uživatelské jméno. Přihlášení pod jiným jménem bude hodnoceno jako
přestupek proti těmto pravidlům, pokud dokonce nejde o trestný čin.
3. Uživatel se nesmí pokoušet překonat instalované zabezpečení, ani měnit softwarové
nebo hardwarové konfigurace počítačů a prvků sítě
4. V případě, že uživatel získá privilegovaný stav zaviněný osobní, softwarovou či
hardwarovou chybou systému, je povinen to neprodleně oznámit správci sítě.
5. Počítače je dovoleno používat pouze ke studijním účelům. Komerční nebo jiné
využití počítačů je zakázáno.
6. Uživatel nesmí svojí činností obtěžovat jiné uživatele sítě na gymnáziu i mimo ni.
Je zakázáno hromadné rozesílání elektronických dopisů, zpráv a jiné aktivity, které
by mohly obtěžovat ostatní uživatele. Provoz sítě je monitorován a veškerá
připojení každého jednotlivého počítače i jednotlivce lze i historicky dohledat
v ukládaném „logu“ ve WinRoute. Dodržujte tzv. „NETIKETU“.
7. Je zakázáno hraní her v počítačové síti.
8. Každý uživatel je povinen ihned ohlásit zjištěnou závadu.
9. Na počítači u tabule v učebně nesmí studenti pracovat.
10. V počítačové síti je zakázáno instalovat jakýkoliv software na lokální i síťové
disky.
11. Je zakázáno v počítačové učebně konzumovat jídla a nápoje.
12. Studenti mohou používat scanner instalovaný v učebně po dohodě s dozorem.
13. Uživatelé mají k dispozici síťovou laserovou tiskárnu, kterou mohou používat i
mimo výuku a to za těchto podmínek:
- cena jedné vytištěné stránky A4 je 1,50 Kč
- student si může zakoupit arch s poukázkami na 20 stránek v hodnotě 30 Kč
a za každou vytištěnou stránku mu bude jedna poukázka škrtnuta.
14. Studenti, kteří mají diagnostikovánu některou z dis_poruch mohou požívat na
základě doporučení ped. psych. poradny a žádosti rodičů svůj notebook jako
záznamové médium i v běžných výukových hodinách. Takový notebook přitom není
připojen do školní WIFI sítě. Momentální připojení k internetu povoluje z výukových
důvodů přítomný pedagog.
15. Studenti mohou své výukové prezentace či další soubory po předchozí antivirové
kontrole využít i na školních počítačích. Přitom je nutné použít známé pravidlo, tj. že
prezentace, soubor atd. jsou vytvořeny a uloženy vždy ve verzi programu alespoň o
jednu nižší než je verze se kterou v posledním období přichází distributor na trh. Např.
je-li program vytvořen v Office 2010, pak na „flashdisku“ je uložen ve verzi Office
2007.
16. Školní WIFI síť umožňuje připojit soukromé žákovské notebooky či další
komunikační prostředky („chytré telefony, atd.“) z nekomerčních důvodů k internetu

v průběhu přestávky, přičemž žák využívá pouze svých připojovacích práv, která jsou
mu pro školní síť udělena a k internetu přistupuje výhradně prostřednictvím Proxy.
17. Provoz internetu musí škola ze zákona regulovat a filtrovat přístup na www
stránky. Proto je tento provoz spravován a monitorován programem WinRoute. Je
třeba, aby každý z počítačů („chytrý telefon, atd.“), který se v síti připojuje byl jasně
pojmenován jménem uživatele (zajišťuje žák sám) a výlučnou adresou IP, kterou
předěluje školní DHCP server. Je zakázáno nastavovat IP adresu notebooku manuálně
(na „adresu pevnou“). Na notebooku, který chce student za pravidel stanovených tímto
přehledem ve školní síti provozovat je nainstalován aktuální antivirový software.
V počítači nesmí být spuštěn „na pozadí“ žádný komunikační software (např. Skype,
ICQ, atd.).
18. Je zakázáno v prostorách školy zřizovat vlastní AP (Access pointy) vlastních WIFI
sítí, i když by to bylo technicky možné. (elmgn.nekompatibilita, rušení, obsazení
kanálů, atd.)
19. Použití žákovských soukromých notebooků v průběhu vyučovací hodiny musí
povolit pro konkrétní vyučovací hodinu příslušný vyučující. Souhlas s použitím
notebooku či jiného komunikačního prostředku pro nevýukový účel je nepřenosný.
Tím, že je povolena práce s notebookem, Smartphonem atd. jednomu studentovi není
automaticky povoleno totéž studentu dalšímu.
20. Jakékoli porušení těchto pravidel bude posuzováno podle školního řádu.
21. V průběhu vyučovací hodiny je zakázáno přistupovat na stránky
www.facebook.com a jejich odvozeniny (analogie) tj. tzv. stránky sociálních sítí.
Porušení tohoto příkazu bude vyhodnoceno ze dvou hledisek:
a) student se nevěnoval výuce, která je mu rozvrhem určena – bude řešit třídní profesor
s vyučujícím, v jehož hodině k porušení příkazu došlo, podle školního řádu
b) student porušil pravidla využívání školní počítačové sítě – řeší správce programu
WinRoute takto: Student bude softwarovým opatřením vyloučen z provozu na facebooku
pro další celé období a přístup mu nebude umožněn ani v průběhu přestávek. Ostatní www
stránky mu zůstanou zpřístupněny. Na odstranění studenta z „Blacklistu“ není žádný
právní nárok. Právo může být navráceno na základě mimořádného přínosu (vykonání
mimořádného úkonu, který mu bude určen atd.) studenta ve prospěch IVT ve škole.
Zjišťování přestupků: – nikdo nemá zájem ani čas se průběžně zaobírat sledováním
takového provozu v síti, proto: V nahodilém dni týdne a libovolném čase odpovídajícím
průběhu libovolné vyučovací hodiny nebo v okamžiku, kdy dojde k evidentnímu
zpomalení provozu sítě, udělá správce WinRoute tzv. „PrintScreen“ a obrázek se
zaznamenaným a zachyceným nežádoucím provozem umístí i s identifikací studenta na
nástěnku ve sborovně. Dále třídní profesoři a správce WinRoute postupují podle bodů ad
a) a ad b).
22. Pro chytré telefony, mobily, notebooky či další nové komunikační prostředky, v nichž
je přístup na internet uhrazen paušální platbou uživatele provozovateli veřejné GSM či
jiné WIFI sítě platí ustanovení těchto pravidel z hlediska časového omezení jejich využití
a platí i školní řád. Tam je stanoveno, že podobné komunikační prostředky mohou
studenta rozptylovat v průběhu výuky, a proto je jejich používání v průběhu vyučovací
hodiny zakázáno.
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