Příloha školního řádu č. 2: Laboratorní řád pro laboratoře
výpočetní techniky
1. Obecná pravidla


Pracoviště s výpočetní technikou zahrnují všechna pracoviště na VOŠ a SPŠE vybavená
výpočetní technikou (jako jsou laboratoře výpočetní techniky – LVT, dílny, MIT, LEM) a
řídí se pravidly tohoto řádu.



Žáci se nesmějí samostatně bez vyučujícího zdržovat v prostorách LVT, včetně prostoru
mezi vstupními dveřmi a schody před LVT.



Do prostoru LVT musí žáci vstupovat přezuti.



V LVT je zakázáno konzumovat jakékoliv potraviny.



Vstup žáků do LVT je povolen pouze za přítomnosti vyučujícího.



Žáci mohou používat HW a SW výhradně k výuce.



Použití vlastního notebooku je možné pouze s bezdrátovým připojením a
akumulátorovým provozním režimem. Registraci fyzické adresy WiFi karty notebooku
žáka do seznamu povolených adres zajistí jeho třídní učitel. V případě více jak 11členných
studijních skupin je používání vlastních notebooků žádoucí a v takovém případě může být
žák připojen i do elektrické sítě na přímý pokyn vyučujícího, který provede vizuální
kontrolu jeho napájecího zdroje či využije školní univerzální zdroje s platnou revizí.



Žák je povinen pro práci na školní síti používat výhradně své vlastní přihlašovací údaje. Je
výslovně zakázáno pracovat pod jiným uživatelským účtem.



Při ukončení své práce nebo odchodu na delší dobu je uživatel povinen se odhlásit.
Pokud tak neučinil, bere na sebe zodpovědnost za únik vlastních údajů popř. za škodu,
která tímto bude způsobena.



Žákům je přísně zakázáno provádět jakékoliv!!! operace, které přesahují rámec učiva,
zejména

a) provádět jakékoliv zásahy do systémové konfigurace PC a síťového nastavení
b) používat externí paměťová media bez vědomí vyučujícího,
c) připojovat se na Internet bez vědomí vyučujícího,
d) připojovat se či kopírovat data z jiných stanic připojených do sítě bez vědomí vyučujícího,
e) jakýmkoli způsobem obcházet nebo modifikovat postupy, skripty a programy navržené
pro výuku a správu správcem laboratoře nebo správcem sítě.


Žákům je umožněn přístup do laboratoří mimo vyučování pouze pod dozorem
vyučujícího.
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2. Pravidla přístupu do počítačové sítě a Internetu


Práce s Internetem je povolena pouze pro účely výuky a musí být vedena tak, aby
v žádném případě nebyla omezena funkčnost SW a HW v LVT.



Je zakázáno šíření, prohlížení a ukládání destruktivních kódů (jako jsou viry, apod.),
pornografických textů a obrázků nebo jakýchkoli jiných materiálů, které učitel výslovně
nepovolí. Uživatelé nesmí přístup do Internetu využívat pro stahování her nebo jiných
zábavných programů, hrát po Internetu hry a využívat Internetu pro jakoukoli výdělečnou
činnost. Je přísně zakázáno používat počítačovou síť k zobrazování, ukládání nebo
odesílání (elektronickou poštou nebo jakýmkoli jiných způsobem elektronické
komunikace) materiálů, které jsou podvodné, omezující lidská práva a práva menšin,
rasistické, sexuálně zaměřené, neuctivé, nemravné, zastrašující, hanlivé či jinak
nevhodné nebo nezákonné.



Uživatelé výslovně souhlasí se ztrátou soukromí u všeho, co vytvářejí, ukládají, posílají
nebo přijímají prostřednictvím školních výpočetních zařízení nebo přístupu do Internetu.
Uživatelé souhlasí, že škola může přistupovat a prohlížet všechny materiály, které byly
vytvořeny, uloženy, odeslány nebo přijaty uživatelem prostřednictvím počítačové sítě
školy a jejího přístupu do Internetu.



Škola má právo sledovat jakékoli události a materiály na počítačové síti a údaje o tomto
sledování ukládat. Toto sledování a ukládání mimo jiné zahrnuje sledování zdrojů na
Internetu navštívených uživatelem, monitorování diskusních skupin a chatu, sledování
stahovaných souborů a veškeré další komunikace odesílané nebo přijímané uživatelem.



Škola má právo využívat programové vybavení, které umožňuje identifikovat a blokovat
přístup ke zdrojům v Internetu, které obsahují sexuálně zaměřený materiál nebo jiný
materiál, který je na pracovišti školy nevhodný nebo nesouvisí s výukou.
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3. Závěr


Porušení laboratorního řádu se považuje za hrubý kázeňský přestupek a bude potrestáno
podle platného školního řádu.



Výjimku z tohoto laboratorního řádu může učinit v opodstatněných případech pouze
vyučující.



Žáku, který porušením tohoto řádu způsobí jakékoliv poškození (HW, SW, nebo jiného
vybavení laboratoře), bude předepsána úhrada nákladů spojená s odstraněním důsledků
poškození.



Není-li v tomto řádu uvedeno jinak, řídí se veškerý provoz a činnost LVT podle vyhlášky
č. 50/78 Sb.

V Olomouci 4. 9. 2017

Ing. Josef Kolář
elektronicky podepsáno
VOŠ a SPŠE Olomouc,
Božetěchova 3

……………………………
Ing. Josef Kolář
ředitel školy

Strana 3

