
Dodatek ke školnímu řádu 

Pravidla užívání ICT ve školních třídách a prostorách školy 
 

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace, provozuje neveřejnou počítačovou síť umožňující přenos 

digitálních dat pro zajištění vlastních elektronických komunikačních služeb a pro účely organizace, řízení 

školy a přístupu k interním i externím digitalizovaným zdrojům. Směrnice stanovuje základní pravidla 

využívání a provozování počítačové sítě. 

Zásady užívání počítačové sítě  

Při užívání počítačové sítě je nutno dodržovat zejména tyto zásady:    

a) Školní počítač ve třídách smí používat (taktéž zapínat a vypínat) pouze pedagog. Studenti mají 

zakázáno s počítačem manipulovat, dotýkat se ho a přemísťovat jej (totéž platí i pro klávesnici, 

myš i monitor). V případě poškození (ztráty) počítače je potřeba tuto skutečnost nahlásit. 

b) Neměnit topologii počítačové sítě připojováním aktivních prvků bez souhlasu správce 

počítačové sítě. 

c) Neinstalovat nebo provozovat bez souhlasu správce počítačové sítě programové vybavení 

neúměrně zvyšující zatížení počítačové sítě nebo ohrožující či omezující funkčnost počítačové 

sítě. 

d) Neinstalovat, nerozmnožovat a nesdělovat veřejnosti prostřednictvím počítačové sítě díla, 

počítačové programy, databáze a další výsledky duševní tvůrčí činnosti, které jsou chráněny 

zákonnými normami (zejména zákonem autorským, zákonem o ochraně osobních údajů  

a zákonem o utajovaných skutečnostech). 

e) Nemodifikovat či jinak upravovat SW prostředky, data nebo technická zařízení počítačové sítě. 

f) Neumožnit neoprávněný přístup k počítačové síti jiným právnickým nebo fyzickým osobám. 

g) Nepracovat pod cizí identitou nebo nezneužívat nedbalosti jiných uživatelů pro přístup k cizím 

datům nebo informacím. 

h) Neodposlouchávat provoz a nevytvářet kopie zpráv procházejících počítačovou sítí. 

i) Nepoužívat takové SW prostředky, které mohou vést k získání cizí identity. 

j) Nepoužívat SW prostředky s cílem získání neodůvodnitelné anonymity. 

k) Nepokoušet se získávat uživatelská práva, která nebyla přidělena správcem počítačové sítě. 

Pokud uživatel získá taková práva chybou programového či technického vybavení, je povinen 

na tuto skutečnost neprodleně upozornit správce počítačové sítě. 

l) Nepoužívat a nevytvářet programy napomáhající činnostem specifikovaných  

v odstavci e) až k). 

m) Nevyužívat služby počítačové sítě pro šíření obchodních či reklamních informací (s výjimkou 

šíření takových informací, které propagují činnost školy), pro politickou nebo náboženskou 

agitaci nebo pro šíření informací, které jsou v rozporu s právními předpisy, vnitřními předpisy  

a vnitřními normami gymnázia, etickými nebo morálními normami nebo které mohou poškodit 

dobré jméno gymnázia. 

n) Neobtěžovat ostatní uživatele nevyžádanou elektronickou poštou. 

o) Nepřipojovat mobilní zařízení k počítačové síti mimo vyhrazená místa a prostředky k tomu 

neurčenými. Použití počítačové sítě pro účely nesouvisející přímo s posláním školy je možno 

pouze se souhlasem správce počítačové sítě, a to na základě písemného svolení vydaného 

vedením školy. 

p) Školní wifi síť je přístupná pro studenty i pedagogy. Studenti mají možnost se připojit na síť 

pojmenovanou gk-student (heslo 19531953). Je potřeba síť používat v rozumné míře, tj. 

nestahovat nadbytečné množství dat (např. videa, originální fotografie) a nepřipojovat se v době 

vyučování (platí zvláště pro studenty). V případě překročení denního limitu stažených dat 200 

MB na jedno připojené zařízení nebo při pokusu studentů o přihlášení do sítě gk-ucitel dojde  

k zablokování daného zařízení s nemožností využívat školní wifi síť. 



Základní povinnosti a práva správce počítačové sítě 

Základním dokumentem definujícím povinnosti správce počítačové sítě je jeho statut.    

Správce počítačové sítě má právo zejména:    

a) Monitorovat provoz počítačové sítě a přijímat příslušná nápravná opatření k zajištění jejího 

provozu a dodržování zákonných ustanovení. 

b) Omezit nebo znemožnit provoz koncového systému v počítačové síti při důvodném podezření 

nebo zjištění porušování příslušných zákonných ustanovení a dokumentů týkajících se provozu 

počítačové sítě. 

c) V případě důvodného podezření ze zneužití uživatelského účtu má právo okamžitě zablokovat 

uživatelský účet. Informaci o zablokování uživatelského účtu předá správce počítačové sítě 

neprodleně řediteli či nadřízenému pracovníkovi.     

Závěrečná ustanovení    

Kontrolu dodržování tohoto předpisu zajišťují vedoucí zaměstnanci na jednotlivých stupních řízení.               
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