Základní škola Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235

ŘÁD UŽÍVÁNÍ ŠKOLNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ
A BEZPEČNOST NA INTERNETU


Školní počítačová síť a připojení do sítě Internet slouží výhradně k účelům souvisejícím s výukou
a činnostem neodporujícím školnímu řádu a slušnému chování.



Škola nezodpovídá za případnou ztrátu, poškození nebo zneužití uživatelských dat nebo
připojených zařízení.



Osobní přihlašovací údaje každého žáka a přihlašovací údaje ke službám školní počítačové sítě
jsou soukromým údajem a není dovoleno je jakkoli zneužít či sdílet.



Žáci pracují pouze se službami a programy, které jsou na dané síti dostupné. Dále se soubory,
které jsou jeho vlastní nebo jemu určeny.



Je přísně zakázáno (s výjimkou dovolení vyučujícího):





používat vlastní výměnná média (diskety, CD, DVD, USB), připojovat cokoli do kabelové
počítačové sítě, nabíjet mobilní zařízení, přenášet nebo spouštět soubory a instalovat software,



prohledávat disky počítače nebo síť, provádět jakékoli změny v nastavení počítače a síťových
prvků, upravovat, přesouvat nebo mazat soubory a složky, které nejsou žákovy vlastní,



zneužívat školní síť k šíření informací, které jsou v rozporu se zákonem a školním řádem,
stahovat neověřenou poštu, odesílat nevyžádanou poštu,



otevírat, stahovat a spouštět webové stránky, obrázky, videa a hry propagující násilí, rasismus,
drogy, sex apod.

Po skončení práce jsou žáci povinni uzavřít všechny jimi spuštěné aplikace a služby, odhlásit
uživatele.

Desatero bezpečného Internetu:
1)

Nedávej nikomu adresu ani telefon. Nevíš, kdo se skrývá za monitorem na druhé straně.

2)

Neposílej nikomu, koho neznáš, svou fotografii a už vůbec ne intimní. Svou intimní fotku
neposílej ani kamarádovi nebo kamarádce - nikdy nevíš, co s ní může někdy udělat.

3)

Udržuj hesla (k e-mailu i jiné) v tajnosti, nesděluj je ani blízkému kamarádovi.

4)

Nikdy neodpovídej na neslušné, hrubé nebo vulgární maily a vzkazy. Ignoruj je.

5)

Nedomlouvej si schůzku přes internet, aniž bys o tom řekl někomu jinému.

6)

Pokud narazíš na obrázek, video nebo e-mail, který tě šokuje, opusť webovou stránku.

7)

Svěř se dospělému, pokud tě stránky nebo něčí vzkazy uvedou do rozpaků, nebo tě dokonce
vyděsí.

8)

Nedej šanci virům. Neotevírej přílohu zprávy, která přišla z neznámé adresy.

9)

Nevěř každé informaci, kterou na internetu získáš.

10) Když se s někým nechceš bavit, nebav se.

Porušení tohoto řádu bude postihováno přísnými kázeňskými opatřeními.
Platný od 11. 4. 2017
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správce počítačové sítě
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