Provozní řád počítačové sítě GYKOVY
Počítačová síť GYKOVY je souborem technických a programových prostředků (tj. kabeláž,
síťové prvky, servery, bezdrátová síť, uživatelská pracoviště a další zařízení, software),
umožňujících zaměstnancům a žákům školy práci s výpočetní technikou a přístup do sítě
Internet. Tyto zásady vymezují základní práva a povinnosti uživatelů.
Uživatelem se rozumí kdokoli, kdo využívá počítačovou síť (zaměstnanec, žák, host).
Počítačovou síť GYKOVY mohou využívat pouze uživatelé, kteří byli prokazatelně
seznámeni s tímto provozním řádem. Seznam uživatelů udržuje správce počítačové sítě.
Práva a povinnosti uživatelů sítě:
 Uživatelé jsou povinni hlásit ihned vyučujícímu změny oproti standardnímu chování
školní výpočetní techniky. Vyučující nahlásí problémy správci školní sítě.
 Uživatel smí pracovat na počítačích v síti GYKOVY pouze pod jemu přiděleným
uživatelským jménem a musí být známa jeho identita. Účet musí být striktně osobní.
 K bezdrátové síti se uživatelé mohou hlásit i ze soukromého zařízení.
 Uživatel je povinen udržovat v tajnosti své přístupové heslo. Pokud uživatel svou
nedbalostí umožní zneužití své identity, je zodpovědný za způsobené škody.
 Uživatel může na základě přidělených práv používat programové vybavení oficiálně
instalované v počítačové síti.
 Výpočetní technika, která je majetkem školy, může být využívána jen k aktivitám
souvisejícím s výukou a k aktivitám schváleným vedením školy.
 Uživatel je povinen používat technická zařízení pracoviště v souladu s návodem
k použití.
 Uživatel je povinen dodržovat i specifická pravidla těch sítí, do kterých vstupuje (a to
jak v rámci učebny, tak i mimo ni) a zákony (např. autorské) příslušných zemí.
Uživatelům je zakázáno:
 manipulovat s hardwarem a softwarem výpočetní techniky, která je majetkem školy
bez pokynů vyučujícího nebo správce sítě.
 vědomě přenášet počítačové viry a jiné programy narušující bezpečnost (použití
antivirově nezkontrolovaného paměťového média je považováno za porušení
provozního řádu).
 obtěžovat jiné účastníky sítě např. zasíláním nevyžádané pošty, vulgárními výrazy
apod.
 přihlašovat se jiným uživatelským jménem nebo jiným způsobem skrývat svoji
identitu.
 navštěvovat stránky propagující násilí a jiné společensky závadné jevy.
 používat síť ke komerčním účelům, pro politickou a náboženskou agitaci.
 připojovat soukromá zařízení do pevné sítě (LAN).
 používat učitelský počítač a jeho periferní zařízení ve všech učebnách bez přítomnosti
vyučujícího (týká se žáků).
 vědomě přetěžovat síť, např. stahováním velkého objemu dat.
 konzumovat nápoje a potraviny na počítačovém pracovišti.
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Do odborných učeben vstupují žáci (případně jiní uživatelé) na pokyn vyučujícího a jsou
povinni dodržovat zasedací pořádek.
Správce sítě hlásí plánované výpadky sítě a služeb s předstihem na maily všech zaměstnanců.
Obsah lokálních disků (C:, D:, E:) se žádným způsobem nezálohuje a může být kdykoli i bez
předchozího upozornění smazán.
Obsah síťových adresářů (disk O:, S:/kancelar) se pravidelně zálohuje a může být smazán
v případě, že uživatel nedodržuje stanovené limity diskového prostoru, pokud adresář
obsahuje počítačové hry nebo nelegální programové vybavení nebo pokud byly v adresáři
nalezeny počítačové viry.
Provoz sítě je monitorován za účelem optimalizace jeho fungování, zjišťování a předcházení
abnormálním stavům a pokusům o neoprávněný přístup. Uživatel souhlasí s tím, že jeho
provoz a data mohou být monitorována. Správce sítě ani škola nenesou žádnou právní
odpovědnost za případné nedoručení, opoždění či jiné defekty v přenosu informací.
Používaní této sítě je výsadou, nikoliv právem, a může být uživateli odepřeno z technických,
disciplinárních i jiných důvodů. Za porušení provozního řádu může být uživatel postižen
dočasným nebo trvalým odebráním přístupových práv, dočasným nebo trvalým zrušením
uživatelského jména, a v závažnějších případech i opatřením vyplývajícím z řádu školy
a platné legislativy.
Prvním přihlášením do sítě uživatel vyjadřuje souhlas s provozním řádem sítě
GYKOVY.

Ve Vyškově dne 1. 9. 2015

RNDr. Václav Klement
ředitel školy
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