
 

 

Pravidla pro přístup do školní počítačové sítě GFK 
 
Tato pravidla se týkají uživatelů LAN sítě Gymnázia Františka Křižíka s.r.o. (dále GFK) a dalších prostředků 
výpočetní techniky, které jsou libovolně připojeny přímo k počítačům GFK nebo k LAN síti GFK.  
 

1. Školní počítačová síť prioritně slouží ke vzdělávání a školní výuce. 

2. Při práci na počítačích je potřeba dodržovat všechny zásady a pravidla školního řádu a provozu školní počítačové sítě. 
Vždy mají prioritu činnosti sloužící ke vzdělávání a školní výuce. Vlastní notebooky je dovoleno požívat za podmínky, že 
nebudou připojeny do LAN sítě. Pro přímé připojení jiného prostředku výpočetní techniky, který není součástí LAN sítě , je 
vždy potřeba souhlas správce sítě. 

3. Přístup do sítí pro všechny uživatele zřizuje vedení školy po dobu výuky automaticky nebo na základě žádosti. Vedení 
školy si vyhrazuje právo žádost odmítnout. Proti případnému odmítnutí žádosti se nelze odvolat. Přístup do sítě se 
poskytuje na celou dobu studia. Používání školní LAN sítě a sítě Internet mimo výuku je nutno chápat jako výsadu, nikoliv 
jako právo, na které je nárok. 

4. 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 LAN síti. 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 a 
monitorovat práci uživatelů. 

5. V sítích je povoleno pracovat pouze pod přiděleným uživatelským 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 vždy odhlásit ze systému. 

6. 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). Materiálem se rozumí text, obrázky, animace, zvuky, jejich zdrojové tvary nebo 
jejich části. Je zakázáno také publikování a rozšiřování materiálů podněcujících rasovou či národnostní nesnášenlivost, 
propagujících násilí, vzbuzujících odpor. Za porušení tohoto pravidla se považuje i pokus o jeho porušení. 

7. Bez předchozí dohody se správci sítě je zakázáno instalovat a používat vlastní software a přetěžovat školní sít. Uživatel 
nesmí poškodit společně sdílený software, data ostatních uživatelů, ani hardwarové vybavení umístěné ve třídách a 
odborných učebnách. 

8. 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. 

9. Problémy s používáním počítače hlaste vyučujícímu nebo správcům sítě. Pokud možno k tomu používejte elektronickou 

poštu, v případě závažnějších problémů se na správce obraťte osobně. Komentáře a připomínky sdělte laskavě správcům 
systému.  
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