
 

 

 

Provozní řád učeben PEK a VYT  

(včetně mobilních učeben) 
 

 

Soukromá střední odborná škola a Střední odborné učiliště s.r.o., zapsaná ve VR vedeném KS 
v Brně, oddíl C, vložka 25705, IČ: 25 32 55 31, se sídlem Znojemská 1027, 674 01 Třebíč (dále jen 
„škola“) tímto vydává Provozní řád počítačové učebny (dále jen „Provozní řád“), který se vztahuje 
na veškeré počítačové učebny školy (včetně mobilní počítačové učebny), jakož i na jakékoli využití 
a/nebo práci na počítačové síti školy a/nebo IT zařízeních školy, jako jsou např. počítače, 
dataprojektory, tablety, mobilní telefony atd. (dále jen „ICT zařízení“)  
 
Provozní řád je platný a závazný pro všechny žáky školy a pro externí uživatele služeb, kteří se školou 
spolupracují nebo využívají ICT zařízení a/nebo počítačové sítě školy (dále jen „žáci“). Porušení 
jakékoli povinností žáka dle tohoto provozního řádu se považuje za porušení povinnosti žáka 
dle příslušné Smlouvy o studiu.  
 
 

 Na zařízeních ICT mohou pracovat pouze žáci k tomu oprávnění a jen se souhlasem 
a za přítomnosti vyučujícího. 

 Žáci nesmí ukládat osobní údaje (či dokumenty obsahující osobní údaje) do cloudového úložiště, 
ani je nesmí vkládat do internetových úložišť. 

 Jakoukoli závadu nebo i podezření na nestandardní fungování zařízení ICT žáci bez zbytečného 
odkladu hlásí svému vyučujícímu. Do odstranění závady nebo prověření nezávadného stavu 
nesmí žák používat dané zařízení ICT v počítačové síti školy.  

 Správce sítě školy je oprávněn v rámci své kompetence monitorovat vytížení sítě a oprávněnost 
využívání zařízení ICT jednotlivými žáky. Toto ustanovení může být využíváno pro identifikaci 
porušení předpisů vztahujících se na činnost žáků v souladu s platnou právní úpravou. 

 Žák při komunikaci se školou, prostřednictvím elektronické pošty, používá výhradně školní email, 
který mu byl organizací vytvořen a přidělen. 

 Je zakázáno používat nelegální software; používat software, jehož použití nebylo schváleno 
správcem ICT, instalovat bez svolení správce ICT na disky počítačů jakýkoliv software či data 
s tímto programovým vybavením související, odstraňovat instalovaný software, provádět změny 
v nastavení a umístění software a souvisejících dat, pořizovat kopie software a dat pro jinou 
než služební potřebu, předávat data jiným subjektům bez předchozího souhlasu příslušného 
vedoucího pracovníka, provádět demontáž, úpravy, opravy, změny v nastavení a zapojení 
prostředků ICT. 

 Žák nesmí používat prostředky ICT či Wi-Fi školy pro jiné než schválené účely, nesmí instalovat 
či hrát počítačové hry, navštěvovat a/nebo prohlížet nevhodné webové stránky (např. webové 
stránky obsahující pornografií, extremistickou tematiku, sdílená videi, hudbu a/nebo sociální sítě, 
hazardní hry atd.).  

 Při zahájení práce se zařízením ICT je žák povinen překontrolovat stav a kompletnost svěřených 
zařízení ICT. Před odchodem žáka z počítačové učebny musí být všechny jemu svěřené zařízení 
ICT vypnuty, s výjimkou těch zařízení ICT, která musí zůstat s ohledem na své určení trvale 
zapnuta. V případě mobilní učebny  ICT žák po skončení práce odevzdá svěřené zařízení ICT 
(v původním obalu) přítomnému vyučujícímu.  

 Žák nesmí používat soukromé e-maily  na zařízeních školy nebo prostřednictvím W-IFI sítě školy. 

 Žák nesmí otevírat prostřednictvím Wi-Fi sítě školy a/nebo na zařízení ICT školy nevyžádanou 
či zavirovanou elektronickou poštu (zejména pak její přílohy). 

 Žák je oprávněn zařízení ICT a/nebo počítačovou síť školy a služby této sítě používat pouze 
pro účely související s hlavní nebo doplňkovou činností školy, zejména pro vzdělávaní, výuku, 
administrativu a podporu těchto činností. 
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 Žák nesmí používat zařízení ICT a/nebo počítačovou síť školy a služby této sítě pro komerční 
účely. 

 Žák nesmí využívat zařízení ICT a/nebo počítačovou síť školy a služby této sítě k šíření politické 
nebo náboženské propagandy, vulgarismů, informací sexuálně explicitního charakteru, k podpoře 
násilí, rasové, národnostní nebo třídní nenávisti, k podpoře extremismu a propagaci hnutí 
směřujících k potlačení práv a svobod občanů a k nezákonné činnosti, včetně porušování práv 
duševního vlastnictví. 

 Žák je povinen na zařízení ICT a/nebo počítačové síti školy využívat pouze software, data 
a služby, k jejichž využívání má prokazatelné oprávnění, a dodržovat příslušné licenční podmínky 
a ujednání o jejich používání. 

 Žák nesmí měnit softwarovou a hardwarovou konfiguraci sítě (např. aktivní prvky, servery, 
kabeláž) a manipulovat s jejími součástmi. 

 Žák není oprávněn používat programy, které ohrožují bezpečnost, integritu dat nebo soukromí 
jiných uživatelů, jakož i není oprávněn provozovat činnosti, které by mohly ohrozit nebo omezit 
práci ostatních žáků a/nebo přetížit počítačovou síť školy. 

 Žák musí s veškerým vybavením učebny PEK a VYT (a to včetně mobilní učebny ICT) zacházet 
šetrně. 
V každém případě se musí vyvarovat dotyku monitoru mobilního dotykového zařízení kuličkovou 
tužkou. K obsluze zařízení ICT nesmí používat hrubé síly.  

 Žák nesmí vykonávat činnosti, které mohou poškodit nebo znečistit vybavení počítačové učebny 
a/nebo zařízení ICT (či zapříčinit jeho pád a poškození). Jakékoli poškození, které je zaviněno 
nevhodným zacházením žáka se zařízením ICT nebo jeho neopatrností a nevhodným chováním, 
je žák povinen neprodleně uhradit v plné výši.  

 Žák nesmí odnášet či jinak manipulovat s vybavením učebny PEK a VYT (a to včetně mobilní 
učebny ICT) bez svolení vyučujícího. 

 Žák nesmí rozebírat vybavení učebny PEK a VYT (a to včetně mobilní učebny ICT), dotýkat se 
a manipulovat s přívody a vedením elektrického proudu, odpojovat nebo připojovat kabely. 

 Při jakékoli práci s jakýmkoli zařízením ICT a/nebo s vybavením učebny PEK a VYT (a to včetně 
mobilní učebny ICT) je žák povinen se zdržet konzumace potravin a nápojů. 

 
 
 
  
V Třebíči 1. dubna 2020 
 
 
 
 
 
 
 
JUDr. Michal Vostrý, MBA, LLM   v. r.          Ing. Renata Hrušková  v. r. 
          jednatel školy       ředitelka školy 


