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 VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE – dodatek č.1 
 
 
Č.j.: VOŠaSŠVZZ/0235/2023-KRE 

 
 

Zásady užívání školní počítačové sítě (ICT)  
 

1. Žák/student je povinen a oprávněn užívat školní počítačovou síť pouze ke vzdělávacím účelům.  
2. Žák/student je oprávněn připojit k školní počítačové síti maximálně dvě zařízení.  
3. Žák/student není oprávněn komukoliv zpřístupnit své přístupové údaje do školní počítačové 

sítě, ani zpřístupnit školí počítačovou síť prostřednictvím svého zařízení (např. hotspot).  
4. V případě zjištění zneužití přístupových údajů do školní počítačové sítě je žák/student povinen 

bezodkladně o této skutečnosti vyrozumět školu.  
5. Žák/student zcela zodpovídá za případné protiprávní jednání způsobené prostřednictvím školní 

počítačové sítě.  
6. V případě podezření na zneužití školní počítačové sítě je žák/student povinen poskytnout škole 

zařízení, jenž bylo ke školní počítačové síti připojeno ke zkoumání.  
7. Ve školní počítačové síti je zakázáno 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. Materiálem 
se rozumí text, obrázky, animace, zvuky, videa, jejich zdrojové tvary nebo jejich části. Je dále 
zakázáno publikování a rozšiřování materiálů podněcujících rasovou či národnostní 
nesnášenlivost, propagujících násilí, vzbuzujících odpor nebo působících újmu jiným osobám. 
Za porušení tohoto pravidla se považuje i pokus o jeho porušení.  

8. Žák/student nesmí používat školní počítačovou síť pro činnosti, které:  

• porušují práva duševního vlastnictví 

• omezují soukromí jiných uživatelů 

• mohou vést ke zneužití sítě 

• poškozují integritu informací uložených v jiných zařízeních a síťových prvcích ve školní 
počítačové síti 

• umožňují nebo se snaží získat neoprávněný přístup ke zdrojům a prostředkům připojeným 
k síti zejména činnosti snažící se získat nebo prolomit uživatelská oprávnění (jména a 
hesla) jiných uživatelů a technických prostředků sítě 

• brání jiným uživatelům ke službám sítě, ohrožují její činnost nebo nadměrně zatěžují její 
výkon 

• umožní provozovat jakékoliv „serverové“ aplikace na připojeném zařízení.  
9. Žák/student nesmí stahovat větší objem dat, účastnit se her a sázek, šířit nepravdivé a hrubě 

zkreslené informace, poškodit společně sdílený software a data ostatních uživatelů. 
10. V případě, že žák/student poruší pravidla užívání školní počítačové sítě, je škola oprávněna 

žáka/studenta od školní počítačové sítě odpojit a dále mu již tuto službu neposkytovat.   
11. V případě, že žák/student poruší pravidla užívání školní počítačové sítě, jedná se o závažné 

porušení školního řádu 
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12. V případě, že žák/student zneužije školní počítačovou síť je povinen nahradit vzniklou škodu (za 
nezletilé žáky zodpovídá zákonný zástupce). 
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         ………………………………………. 
         Ing. Lenka Francová 

     ředitelka školy 
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