
Řád učeben ICT
Gymnázia Karla Čapka Dobříš

Žák má právo:
1. využívat  učebny ICT při  výuce dle  rozvrhu a  mimo výuku v rámci  provozu 

studovny.

2. získat  uživatelské  konto  na  síti  gymkc  (chráněné  uživatelským  jménem 
a heslem). Uživatelské konto může být zřízeno pouze pokud žák ovládá základy 
ICT a je seznámen s tímto řádem.

3. stanovit si vlastní heslo pro přístup ke svému uživatelskému kontu. Při zakládání 
konta je žákovi  vygenerováno osmimístné heslo,  které si  může  po přihlášení 
k počítači změnit. Změněné heslo je uloženo zašifrované, a proto ho nelze zjistit 
(pokud žák heslo zapomene, může ho správce ICT změnit).

4. využívat  na  ukládání  souborů  svůj  uživatelský  disk  M:  a  společný  disk  N:. 
Maximální velikost všech souborů na serveru je 250 MiB na uživatele.

5. na  zřízení  poštovní  schránky  v  doméně  gymkc.net  (ve  tvaru 
uživatelskéjméno@gymkc.net). Poštovní schránka je zřízena na základě žádosti 
žáka.

6. používat tiskárnu umístěnou ve studovně.

7. pít v nutném případě i v učebnách ICT – činí tak ale opatrně, aby nepoškodil 
zařízení učebny. Jíst v učebnách ICT není dovoleno.

8. využívat počítačovou studovnu. Ta je určena pro psaní seminárních prací, plnění 
školních projektů a k jiným činnostem, které přímo souvisí se školní výukou.

Pro účely studovny se využívá učebna ICT, pokud v nich právě neprobíhá  
výuka.  Počítačová  studovna  je  dostupná  v  případě  předchozí  domluvy  
s vyučujícím ICT.

9. vykázat  žáka,  který  nepoužívá  studovnu  ve  smyslu  předchozího  bodu, 
z počítačového pracoviště.

Žák má povinnost:
1. vstoupit do učebny ICT pouze na přímý pokyn vyučujícího.

2. při přihlášení k počítačům se přihlásit svým uživatelským jménem a heslem. 
Používat cizí uživatelské jméno a heslo je zakázáno!

3. dbát pořádku v učebnách ICT a vyvarovat se v učebně následujících činností:
a) demontování  počítačů,  odpojování  a  rozebírání  periferií  (myši, 

sluchátka...)
b) hraní počítačových her
c) změna konfigurace hardware či software počítače
d) mazání  či  modifikace  souborů  vytvořených  jiným uživatelem bez  jeho 

vědomí a souhlasu
e) vytváření kopií software, jehož kopírování/používání odporuje autorským 

zákonům
f) prohlížení  stránek  (souborů)  se  zakázaným  obsahem  či  v  rozporu 

s platnými  zákony  –  např.  pornografie,  propagace  drog,  rasová 
nesnášenlivost

g) zatěžování školní internetové linky provozem náročných aplikací
h) rozesílání spamu, nelegální pozměňování obsahu cizích severů

Výjimky  z  některých  z  výše  uvedených  pravidel  může  ve  zvláštních  
případech povolit vyučující.

4. udržovat si pořádek na svém uživatelském disku. Škola neručí za zálohování 
či bezpečnost uložených dat.

5. po skončení  práce na počítači  se  odhlásit  či  počítač  vypnout  a uklidit  své 
pracovní místo (srovnat klávesnici, monitor, myš a sluchátka, zastrčit židli).

6. veškeré poruchy techniky neprodleně ohlásit vyučujícímu či dozoru.

7. seznámit se s tímto řádem a dodržovat jej. 

Při porušení ustanovení tohoto řádu může být žák postižen zákazem přístupu do 
ICT učeben v době mimo své vyučování a dále postihy dle školního řádu.
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