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ŘÁD POČÍTAČOVÉ UČEBNY, INTERAKTIVNÍ UČEBNY A VYUŽÍVÁNÍ IKT VE ŠKOLE 

  

  

Pokyny pro žáky v učebnách informatiky a interaktivní učebně 

 

- žáci do učebny vstupují pouze za doprovodu vyučujícího; - žáci do učebny vstupují přezutí; - do 

učebny je zakázáno nosit jakékoliv jídlo a pití; - žáci jsou povinni zaujmout místa u počítačů v souladu 

se zasedacím pořádkem  - každý žák pracuje vždy na určeném pracovním místě a během hodiny své 

místo neopouští; - žáci na začátku hodiny zkontrolují:  funkčnost monitoru, myši a klávesnice, dále se 

podívají, zda nebyla poškozena základní jednotka, přičemž nesmí manipulovat s CD/DVD 

mechanikami; - žáci jsou povinní jakoukoliv závadu hlásit ihned vyučujícímu. I tu, která vznikne v 

průběhu hodiny; - žáci jsou odpovědni za přidělený počítač; - žákům je zakázáno používat vlastní 

datová média bez svolení vyučujícího; - žákům je zakázáno během výuky navštěvovat webové stránky 

různých sociálních sítí (např. Facebook, Twitter, ….), sociální sítě lze navštívit pouze se svolením 

vyučujícího; - žáci nezasahují do nastavení obrazovky (tapety, spořiče obrazovky, složky na ploše 

apod.);  - je zakázáno přistupovat k datům, která ovlivňují mravní vývoj člověka; - správce IKT je 

oprávněn mazat závadná data bez vědomí a souhlasu žáků;  - své pracovní místo udržují žáci v 

pořádku a čistotě; - vytvářené soubory si každý ukládá pouze do svého určeného datového adresáře 

(…disk shares Z:\, One Drive…) do cizích adresářů žák nevstupuje; - při pohybu mezi lavicemi je 

nutno dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození počítačů; - na konci vyučovací hodiny jsou 

žáci povinni ukončit běh veškerých spuštěných aplikací (programů) odhlásit se z uživatelského účtu a 

vypnout monitor, počítač uvést do režimu spánku pokud vyučující neurčí jinak; - před odchodem žáci 

uklidí svá pracovní místa a zasunou židle.  

  

  

Pokyny pro vyučující v učebnách informatiky a interaktivní učebně 

  

- vyučující zkontroluje, jestli žáci sedí na místech u počítačů v souladu se zasedacím pořádkem; - 

vyučující zapíše všechny zjištěné závady, které mu žáci nahlásí, do sešitu a předá informaci správci 

IKT; - rezervaci učeben, vyzvednutí klíčů a jejich vrácení organizačně zajišťuje správce učebny; - po 

ukončení práce či vyučovací hodiny se vyučující odhlásí z vlastního uživatelského účtu; - vyučující 

popř. dozor zajistí pořádek v počítačové či interaktivní učebně, viz pokyny pro žáky; - v průběhu dne 

zamyká příslušný učitel po opuštění počítačové a interaktivní učebny její dveře; - pokud není 

dohodnuto se správcem učebny jinak, počítače se nevypínají, pouze se uvedou do režimu spánku; - 

pokud je dohodnuto se správcem počítačové učebny, že vyučující po ukončení poslední vyučovací 

hodiny daného dne bude vypínat počítače, provede následující: zavře okna v místnosti, vypne všechny 

počítače a zamkne dveře.   

  

 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ PRO PRÁCI S INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ 

TECHNIKOU (DÁLE JEN IKT) VE ŠKOLE 

  

Uživatelem pro potřeby těchto pravidel je zaměstnanec, žák, případně jiná osoba užívající IKT školy, 

případně vlastní IKT zařízení.   

  

Všeobecná ustanovení pro práci se zařízením IKT (PC, notebook, tablet …) v učebně informatiky a v 

prostorách školy.  

  

Uživatelské účty - každému uživateli je pro přístup k IKT přidělen uživatelský účet zabezpečený 

heslem. Tento účet je unikátní (každý uživatel má právě jeden účet, účet je přidělen pouze jednomu 

uživateli) a představuje jednoznačnou identifikaci uživatele;  
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- uživatelé se řídí směrnicí, řádem školy a řádem učebny, který je v učebně vyvěšen; - pro uživatele s 

přiděleným uživatelským účtem a heslem platí: - uživatelský účet musí být striktně osobní; - uživatel 

je povinen udržovat v tajnosti své přístupové heslo;  - pokud uživatel svou nedbalostí či úmyslně 

umožní zneužití své identity, je zodpovědný za způsobené škody; - ukončením pracovního poměru či 

ukončením studia uživatele na škole jeho uživatelská práva zanikají a veškerá data budou z účtu 

smazána; - IKT které jsou majetkem školy, můžou být používány jen pro aktivity schválené školou; - 

při práci v síti nesmí uživatel provozovat software, jehož provozování není schváleno správcem IKT;  

- uživatel je povinen dodržovat i specifická pravidla těch sítí, do kterých vstupuje (a to jak v rámci 

učebny, školy, tak i mimo ni) a zákony (např. autorské a exportní) příslušných zemí; - uživatel je 

povinen dodržovat pravidla zacházení s konkrétním technickým vybavením;  - uživatel je povinen se 

odhlásit ze zařízení IKT před odchodem z pracoviště; odhlásit se ze zařízení IKT i při přerušení práce, 

po ukončení práce vypnout alespoň elektronicky zařízení IKT do stavu režimu spánku; při ukončení 

práce v daný den vypnout svěřené zařízení IKT pokud mu nadřízený neurčí jinak; - dbát zvýšené 

pozornosti při přístupu do systému školy ze vzdáleného místa, nepoužívat automatické zapamatovaní 

přístupového hesla.  

Bezdrátová síť  

  

Přístup do bezdrátové sítě je možný pouze pod uživatelským účtem. Provoz této sítě je šifrován. 

Přístupové údaje jsou neveřejné. Žáci na základě rozhodnutí ŘŠ mají přístup do této sítě pod 

jedinečnými přístupovými údaji uživatele. Externí uživatele do sítě připojuje správce sítě nebo ředitel 

školy. Provoz této sítě je monitorován a jsou uplatňovány technické prostředky zamezující přístupu ke 

zdrojům, které jsou podvodné, omezující lidská práva a práva menšin, rasistické, sexuálně zaměřené, 

neuctivé, nemravné, zastrašující, hanlivé či jinak nevhodné nebo nezákonné.  

Uživatelům je výslovně zakázáno:   

  

- sdílet uživatelský účet, přístupové údaje a heslo mezi uživateli; - komukoli poskytnout svůj 

uživatelský účet, přístupové údaje a/ nebo heslo; - použít k přístupu k prostředkům IKT jiný 

uživatelský účet nežli svůj; - použít k přístupu k ostatním aplikacím, pokud jsou vyžadovány, 

přístupové údaje jiné než vlastní;  

 

- přemisťovat zařízení IKT bez konzultace se správcem IKT, měnit připojení od zásuvek v síti, 

zakrývat větrací otvory PC, odstraňovat kryty PC a zasahovat do hardware;  - zasahovat do 

softwarového vybavení počítače bez svolení správce IKT;  

  

- zasahovat do instalace počítačových programů, měnit konfiguraci, příkazové soubory nebo adresáře 

potřebné pro chod systému;  - instalovat a mazat jakékoliv počítačové programy, a to ani vlastněné 

uživatelem, volně šiřitelné či stažené z internetu (hry, nelegální programy či programy nejasného 

původu, …);  - jakkoliv šířit (používat) kterýkoliv počítačový program a používat či poskytnout 

jakékoliv neoprávněně získané prostředky (licenční kódy, hardwarově klíče) sloužící k ochraně 

počítačových programů, (za používání se považuje i pasivní umístění tohoto software na osobních 

discích či serveru);  - není dovoleno kopírovat software školy, pokud licenční podmínky toto 

neumožňují;  

  

- provádět nezodpovědnou nebo dokonce zlomyslnou činnost na internetu a síti (rozesílání spamů, 

šíření virů, přetěžování sítí masivním nebo trvalým downloadem či uploadem nebo generováním 

útoků na webové služby či databáze), v případě neprůchodnosti linky do internetu je správce oprávněn 

bez varování ukončit přenos; - opouštět při práci s elektronickou evidencí (žákovská knížka, …) 

zařízení IKT bez odhlášení popř. přepnutí uživatele; - nechat nahlížet při práci se zařízením IKT jinou 

neoprávněnou osobu;  - uchovávat osobní údaje na jiných fyzických nosičích než na nosičích určených 

správcem IKT nebo ředitelem školy, dále je zakázáno skladovat vlastní díla v těchto úložištích, která 

nemají souvislost s pracovní náplní či studiem uživatele; - zapůjčovat zařízení IKT jiným osobám, 

které nejsou ve smluvním vztahu ke škole (např. přátelé, děti, …); - komunikovat v síti způsobem, 

který svým obsahem obtěžuje, nebo ponižuje či uráží ostatní uživatele, je zakázáno používání 
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vulgarismů; - zneužívat počítačové sítě k šíření informací, které jsou v rozporu se zákonem;  - je 

zakázáno používat počítačové sítě k šíření politické, náboženské či xenofobní propagandy; - pokoušet 

se o získání neoprávněného přístupu k programům a datům jiných uživatelů; - fyzicky ničit počítač 

nepřiměřenou manipulací.  

  

  

Závěrečná ustanovení   

  

1. Nedodržení výše uvedených pravidel a zákazů bude řešeno v souladu se Školním řádem a dalšími 

obecně platnými předpisy. 2. Škola si v případě porušování pravidel vyhrazuje právo odpojit žáka od 

školní wifi sítě. 3. Neznalost tohoto Řádu neomlouvá porušení proti jeho ustanovením. Každý uživatel 

je povinen se s tímto Řádem seznámit. 


