
Provozní řád 
lokální počítačové sítě OA TGM a JŠ Jindřichův Hradec 

 

• Přístup k počítačům v počítačových učebnách je dovolen všem pracovníkům a studentům OA TGM a JŠ J. Hradec. 
Studentům pouze s vědomím vyučujícího, případně správce sítě.  

• Studentům jsou zakázány jakékoli zásahy do instalace zapojení počítačových učeben. Veškeré poruchy nebo poškození 
je nutno okamžitě hlásit vyučujícímu, dozoru nebo správci systému. Pokud hrozí nebezpečí úrazu nebo poškození 
zařízení, je nutno zařízení ihned vypnout.  

• V počítačových učebnách je zakázána konzumace nápojů a potravin.  

• Přístup k výpočetní technice v jednotlivých kabinetech je plně v pravomoci vyučujících v příslušném kabinetu. Ti 
rovněž plně odpovídají za dodržování všech ustanovení tohoto řádu.  

• Uživatelé se přihlašují ke školní síti zásadně jen jménem, které jim bylo přiděleno správcem sítě. Tím jsou rovněž dána 
jejich přístupová práva. Použití konta jiné osoby je zakázáno. Použití speciálních kont určených pro výuku je možno 
používat jen s vědomím správce sítě nebo vyučujícího.  

• Každý uživatel je plně odpovědný za všechny úkony prováděné pod jeho jménem na jeho kontě a za data na svém 
osobním disku. 

• Heslo je uživateli nastaveno při zřízení konta (podle potřeby si ho může uživatel sám změnit). Uživatelé jsou povinni 
udržovat svá hesla v tajnosti, aby bylo znemožněno jejich zneužití. 

• Uživatelé se nesmí žádnými prostředky pokusit získat jiná přístupová práva, než jim byla přidělena správcem 

sítě. Pokud taková práva získají jakýmkoliv způsobem (např. chyba systému), jsou povinni tuto skutečnost ihned 

ohlásit správci sítě.  

• Je zakázáno instalovat jakýkoliv software!!! Pro práci uživatelů jsou vyčleněny disky, které jsou uvedeny v dodatku 
tohoto řádu.  

• Jakýkoliv pokus o odcizení programového vybavení instalovaného na školní síti i jednotlivých počítačích je porušením 
autorských a licenčních práv a bude postihován.  

• Software v počítačové síti je stejně jako hardware majetkem školy.  

• Kopírovat a používat licenční software na jiných počítačích je možné pouze se souhlasem správce sítě a pouze pro 
potřeby výuky. Uživatel takto zapůjčeného softwaru je povinen jej na požádání vrátit a zničit všechny jeho kopie. 

• Používání nezakoupených okopírovaných programů bez ohledu na to, zda s tím majitel souhlasí či nesouhlasí, je 
porušování autorských práv podle zákona číslo 70/91 Sb.  

• Je zakázáno používání vlastních úložných médií obsahujících programy neschválené správcem sítě nebo 
vyučujícím. Takto zjištěná média budou bez náhrady zabavena. Výjimku tvoří média se školními pracemi studentů.  

• Uživatel nese plnou odpovědnost za škody na datech nebo na struktuře sítě, způsobené zásahem, který je v rozporu 
s tímto řádem nebo zavlečením počítačového viru. Takto způsobené škody je povinen viník uhradit.  

• Je zakázáno jakkoli měnit konfiguraci počítače (instalace, změny konfigurace).  

• Je zakázáno používat školní připojení k internetu pro šíření obchodních informací, politickou nebo náboženskou agitaci 
a šíření materiálů, které jsou v rozporu se zákonem.  

• Je zakázáno prostřednictvím Internetu získávat nebo šířit jakékoli programové vybavení, části operačního 
systému a nainstalovaných aplikací. 

• Před ukončením práce je uživatel povinen se odhlásit od sítě. Pokud tak neučiní, riskuje ztrátu a zneužití svých dat, 
případně možnost zneužití svého konta.  

• Uživatel souhlasí s tím, že veškerá jeho činnost na školních počítačích a v síti může být sledována.  

• Všichni uživatelé jsou povinni řídit se tímto provozním řádem. Porušení pravidel stanovených v tomto řádu bude mít 
za následek zákaz používání konta na dobu závislou na závažnosti přestupku, případně další postih.  

Postihy za nedodržování zásad: 

• Při nedodržení výše uvedených zásad studentem je tato skutečnost považována za porušení školního řádu, kdy bude 
podle závažnosti provinění uloženo ředitelem školy kárné opatření až po vyloučení ze studia.  

• Nedodržení těchto zásad pracovníkem bude považováno za porušení základních povinností pracovníka podle § 73, odst. 
1, písmene b), c) a d) Zákoníku práce. Porušování těchto povinností je porušením pracovní kázně a vedoucí pracoviště 
může vyvodit vůči pracovníkovi postih v souladu se Zákoníkem práce.  

 
V Jindřichově Hradci, 1. září 2015 
 
 

 Ing. Josef Janda, v.r. 
 ředitel školy 



Dodatek k provoznímu řádu počítačové sítě OA TGM a JŠ J. Hradec 
platný od 1. září 2015 
 

Provoz počítačových učeben 

• všichni uživatelé mohou tisknout pouze práce pro školní účely: 
- v době vyučování na základě pokynů vyučujícího, 
- v době mimo výuku po dohodě se zástupcem ředitele, dozorem nebo správcem sítě 

Práce se síťovými a lokálními disky 

• lokální disky C: mohou uživatelé použít pouze pro dočasné uložení dat; po ukončení práce je uživatel povinen tato data 
smazat; škola nenese odpovědnost za ztrátu uživatelských dat z lokálních disků (vyjma agend programu Money) 

• každý uživatel má k dispozici osobní disk H:, kam může ukládat soubory nutné k výuce, případně jiné, pokud nejsou 
v rozporu s ustanoveními provozního řádu; 

• uživatelům je povolen zápis do sdíleného adresáře S:\ který slouží k distribuci dat, a na disk T:; do těchto adresářů 
mohou posílat data jen podle pokynů vyučujících; na ostatní disky povoluje zápis správce sítě individuálně; 

• uživatelé mohou podle potřeby využívat veškerý software, který se nachází na disku P: 

Práce s elektronickou poštou a Internetem 

• uživatel se zavazuje, že bude respektovat zásady "netikety" (slušného chování na internetu) 

• je zakázáno stahovat z Internetu jakýkoli software a objemná data pro soukromé účely 

• není dovolen přístup na stránky, které jsou v rozporu s právními a společenskými normami (např. propagace fašismu, 
rasové nesnášenlivosti, pornografie, apod.) 

 
 
Tento dodatek platí od 1. září 2015 a je nedílnou součástí Provozního řádu počítačové sítě OA TGM a JŠ Jindřichův Hradec. 
 
 
 
V Jindřichově Hradci dne 1. září 2015. 
 
 
 Ing. Josef Janda, v.r. 
 ředitel školy 
 
 


