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Tato vnitřní směrnice specifikuje zásady práce s ICT technikou a školní sítí
Používání vlastních zařízení (např. notebooků) je ve škole povoleno v době výuky jen s výslovným souhlasem vyučujícího, v době mimo výuku jen na vyhrazených místech (chodby, sezení na chodbách, lavičky
před knihovnou event. volné učebny). Připojení do počítačové sítě je povoleno jen pomocí WiFi EDUROAM.
Přístup do sítí (uživatelský účet) zřizuje vedení školy prostřednictvím správce sítě po dobu studia automaticky nebo na základě žádosti. Vedení školy si vyhrazuje právo žádost odmítnout, proti případnému odmítnutí žádosti se nelze odvolat. Používání školní počítačové sítě a sítě Internet mimo výuku je nutno chápat
jako výsadu, nikoliv jako nárokovatelné právo.
Pravidla přístupu do sítí určuje vedení školy a má právo je kdykoliv pozměnit. Vedení školy má kdykoliv
právo zrušit, pozastavit nebo omezit přístup žáka k sítím. Takové rozhodnutí je konečné a nelze se proti němu
odvolat. Škola si též z bezpečnostních důvodů vyhrazuje právo prohlížet a kontrolovat uživatelská konta
včetně elektronické pošty i souborů, monitorovat práci uživatelů.
V sítích je povoleno pracovat pouze pod přiděleným jménem (je zakázána jakákoliv forma půjčování
účtu nebo sdílení účtu více osobami). Uživatel je plně zodpovědný za veškeré aktivity, které budou pod jeho
jménem provedeny. Proto je každý povinen svůj uživatelský účet chránit heslem a toto heslo udržovat v tajnosti. Po skončení práce se musí uživatel odhlásit ze systému.
V sítích je zakázáno provádět takové aktivity, které jsou v rozporu se zákony ČR nebo s mezinárodními
právy a úmluvami. Je zakázáno jakkoliv manipulovat (prohlížet / stahovat / rozšiřovat / uchovávat) s erotickými a pornografickými materiály, nelegálním softwarem a s materiály, jejichž použitím by mohlo dojít
k mravní újmě či trestnému činu (zejména materiály k tvorbě virů, k přípravě výbušnin atd.). Materiálem se
rozumí text, obrázky, animace, zvuky, videa, jejich zdrojové tvary nebo jejich části. Je zakázáno také publikování a rozšiřování materiálů podněcujících rasovou či národnostní nesnášenlivost, propagujících násilí, vzbuzujících odpor nebo působících újmu jiným osobám. Za porušení tohoto a prvního pravidla se považuje i pokus o jeho porušení.
Je zakázáno bez předchozí dohody se správci instalovat a používat vlastní software a vytvářet hotspot
(sdilet konektivitu).
Je zakázáno bez předchozí dohody se správci instalovat a používat vlastní hardware (routery, hotspoty,
switche atd.).
Je zakázáno přetěžovat zdroje školní sítě stahováním velkých souborů dat. Uživatel nesmí poškodit společně sdílený software, data ostatních uživatelů, ani hardwarové vybavení učeben.
Dále je zakázáno pokoušet se obcházet jakýmkoliv způsobem systém ověřování platnosti hesla, stejně jako
je zakázáno pokoušet se jakýmkoliv způsobem získat cizí hesla, je zakázáno používat programy, které monitorují práci ostatních uživatelů.
Problémy s používáním počítače hlásí žáci vyučujícímu nebo správci sítě. Pokud možno k tomu používají
elektronickou poštu, v případě závažnějších problémů se na správce obracejí osobně.
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