Pravidla práce v počítačových učebnách a v počítačové síti GVP
1. Počítače školní počítačové sítě jsou určeny především pro školou organizovanou výuku a pro
přípravu studentů v souvislosti s touto výukou. K dalším činnostem mohou být počítače
studenty využívány, jen pokud to výše uvedený účel nenarušuje.
2. Po příchodu do počítačové učebny studenti odkládají své tašky či batohy do polic k tomu
určených. Poté si dezinfikují ruce.
3. Při všech činnostech je nutno šetřit zařízení učeben. Jsou přísně zakázány jakékoli zásahy do
hardware počítačů, otvírání krytů počítačů a jakékoli změny v propojení kabelů. Pokud je
počítač či jiný přístroj odpojen od elektrické sítě, nesmí ho student k této síti připojit.
4. V případě, že dojde k úrazu, hlásí tuto skutečnost studenti nejbližšímu vyučujícímu.
5. Každý smí pracovat výhradně pod svým přihlašovacím jménem. Heslo k tomuto jménu je
povinen udržovat v tajnosti. Aktivity jednotlivých uživatelů jsou systémem zaznamenávány.
Student plně zodpovídá za veškeré problémy, které vznikly v souvislosti se zneužitím jeho
přihlašovacího jména a hesla.
6. Studenti nesmí instalovat na lokálních počítačích programy a ukládat zde jakékoli soubory.
7. Své soubory může student ukládat na síťovém serveru v těchto adresářích:
\\pat3\homes\username je domácí adresář uživatele
\\pat3\www\username je určen výhradně pro vystavované www stránky
Součet velikostí souborů uložených v těchto třech adresářích je omezen na 500 MB.
8. Studenti mohou v rozumné míře využívat připojení školní počítačové sítě k internetu. Před
stahováním objemných dat by měli vždy zvážit, zda tyto soubory opravdu potřebují. Je
zakázáno zbytečně zatěžovat linku stahování extrémně velkých souborů.
9. Studenti smí používat vlastní datové nosiče. Tyto nosiče musí být kvalitní, nepoškozené
a nezavirované. Je zakázáno kopírovat školní software pro využití mimo školu.
10. V přízemí je umístěna síťová tiskárna \\pat3\BizHubC220 sPCL, kterou mohou studenti
používat podle pravidel uvedených u této tiskárny.
11. Hrát počítačové hry je zakázáno. Je zakázáno i uchovávání her ve školních počítačích.
12. Jestliže student zjistí na počítači či programu nějakou závadu nebo nestandardní chování či
má podezření na výskyt počítačového viru je povinen práci ihned ukončit, a tuto skutečnost
neprodleně oznámit prof. Horynovi nebo jinému profesoru vyučujícímu výpočetní techniku.
13. Při odchodu je nutno pracovní místo uklidit. V dopoledních hodinách se počítače nechávají
zapnuté pro další použití. Odpoledne jsou studenti povinni při ukončení práce počítač
vypnout, pokud není zřejmé, že jiný student tento počítač dále využije. Student, který
odchází z učebny poslední, je povinen zaklapnout dveře.
14. Při nedodržení výše uvedených podmínek bude student potrestán omezením přístupu do
učeben nebo kázeňským trestem podle školního řádu a navazujících předpisů. V případě
závažného nebo opakovaného porušení pravidel může být i vyloučen z gymnázia.
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