
Provozní řád počítačových laboratoří 
Gymnázia, Strakonice, Máchova 174

Počítačové laboratoře gymnázia jsou určeny pro výuku předmětů IVT, vzdělávání studentů a další 

použití. Studenti mohou využívat laboratoře v průběhu výuky, před a po své vyučovací hodině 

(s dozorem vyučujícího IVT) nebo ve volných hodinách s pedagogickým dozorem.

Práva studentů

• Všichni studenti gymnázia Strakonice mají právo využívat počítačové laboratoře školy 
v souladu s tímto řádem. 

• Student může používat veškeré počítače v laboratořích, veškerý nainstalovaný software i 
další hardware v laboratořích (scanner, tiskárna) pro úkoly související se školním 
vzděláváním i pro soukromé účely podle pořadí priorit, které je součástí tohoto řádu. 

• Student může používat veškeré možnosti na přenos dat – DVD, CDRW, USB disk. 

• Student má právo na maximálně 100 MB diskového prostoru na školním serveru, vlastní 
přihlašovací účet 

• Student má v případě, že není volný počítač, který umožňuje konat plánovanou činnost, 
právo vyzvat studenta s nejnižší prioritou, aby mu uvolnil místo. 

• Student má právo na prezenční zapůjčení literatury z knihovny odborné počítačové literatury. 

Povinnosti studentů

• V laboratořích je zakázána konzumace jídel a nápojů. Student se musí chovat tak, aby nerušil 
ostatní uživatele. 

• Studenti nesmí bez přímého příkazu vyučujícího nebo správce zasahovat do zapojení 
kabelových rozvodů nebo zapojení počítače, měnit jeho hardwarové nastavení. Studenti jsou 
povinni se chovat k počítači tak, aby nedošlo k jeho fyzickému poškození. 

• Studentům je zakázáno instalování a používání jakéhokoliv softwaru nepovoleného správcem 
(zejména her). 

• Student je povinen ihned nahlásit jakékoliv poškození hardware počítače i případné změny 
softwaru na něm. Za poškození počítače zodpovídá jeho poslední uživatel, který závadu 
nenahlásil. 

• Student nesmí prohlížet webové stránky odporující dobrým mravům (propagace zločinných 
ideologií, pornografie atd.) 

• Je zakázáno rozesílání všech druhů spamu. 

• Student nesmí manipulovat s počítačem, jehož uživatel se dosud neodhlásil. Je zakázáno 
přihlašování na cizí uživatelská jména. 

• Studenti nesmí používat CDRW mechaniku na vypalování Audio CD ani jakékoliv jiné 
kopírování nebo rozmnožování, které je v rozporu se zachováváním autorského práva. 

• Student je povinen ukončit práci na počítači a uvolnit ho studentu s vyšší prioritou. 

• Student je povinen chránit svoje přístupové heslo a nikomu jej nesdělovat. Student zodpovídá 
za veškerou činnost, která byla na síti prováděna pod jeho jménem. 

• Student je povinen dodržovat zásady ochrany proti virům, se kterými byl seznámen při 
úvodním školení. 



• V učebně je zakázáno nadměrně zatěžovat pojezdové poličky na klávesnice. V případě jejich 
pravidelného ničení či jiné deformaci student uhradí nákup nové.

Priority

Při využívání počítačů ve volných hodinách bude uplatňováno následující pořadí priorit tak, že 

uživatel s vyšší prioritou má právo požadovat na uživateli s nižší prioritou, aby mu uvolnil místo 

u počítače. Vedení školy chce tímto zajistit přístup k počítačům všem, kteří jej potřebují kvůli výuce 

nebo vlastnímu vzdělávání, aniž by zbytečně omezovalo využití počítačů pro vlastní zájmy studentů.

Příklad: Student, který potřebuje dokončit domácí úkol z IVT (priorita 3) přijde do plně obsazené 

laboratoře, v případě, že se mu podaří objevit alespoň jednoho uživatele, který má nižší prioritu 

(například právě používá chat), může ho vyzvat k tomu, aby mu počítač uvolnil a ten musí jeho 

výzvu uposlechnout.

Pořadí priorit:

1. Správce sítě při správě počítačů. 

2. Vyučující IVT při přípravě na výuku. 

3. Student připravující se na výuku IVT. 

4. Student připravující se na výuku programování. 

5. Student připravující se na výuku jiného předmětu (laboratorní práce, seminární práce, apod.). 

6. Student vyhledávající informace na Internetu pro potřeby výuky ve škole nebo svého dalšího 
vzdělávání. 

7. Student pracující na vlastních projektech (bez Internetu) 

8. Student používající Internet pro vlastní potřeby (včetně pošty, SMS apod.) kromě chatu. 

9. Student využívající Internet na chat. 

Studenti s prioritami 3. – 6. musí kvůli případné kontrole na požádání specifikovat úkol, kterým se 

zabývají, a musí na tomto úkolu opravdu pracovat.

Případné spory bude rozhodovat službu konající dozor, který může v oprávněných případech udělit 

výjimku z těchto pravidel.

Neexistuje priorita podle ročníku.

Sankce

Podle závažnosti porušení tohoto řádu může správce sítě po případné poradě s vyučujícím IVT nebo 
vedením školy udělit následující sankce:

1. Napomenutí 
2. Dočasné zbavení účtu na síti. 
3. Trvalé zbavení účtu na síti 
4. Návrh na kázeňský postih vedení školy (důtky, snížené stupně z chování) 


