
Pravidla používání počítačů ve školní síti GJK 

Pravidla pro chování v učebnách informatiky GJK 
 

Technické a programové vybavení slouží uživatelům počítačové sítě GJK pro podporu studia, tedy ke 

získávání informací z WWW a jiných zdrojů, pro vypracovávání studijních prací, pro výuku informatiky, 

programování a jiných předmětů či odvětví, které používají výpočetní techniku. S ohledem na tyto účely se 

pokoušíme zpřístupnit učebny v maximálním rozsahu a zajistit funkčnost a shodné nastavení na všech 

pracovištích (vyjma zvláštních strojů – např. Unix-lab). 

 

Z těchto důvodů vyplývá následující seznam pravidel pro používání výpočetní techniky a navštěvování 

učeben informatiky: 

 

• každý uživatel smí používat počítač jen po řádném přihlášení svým uživatelským jménem, nebo 

používat takové stroje, které přihlašování nepodporují, jen pokud je mu to výslovně povoleno! 

Uživatelům je zakázáno pokoušet se zjistit cizí hesla nebo proniknout do systému bez přihlášení, 

sdělovat své heslo jiným osobám a umožňovat jim práci s počítačem bez jejich řádného přihlášení! 

• žádnému z uživatelů sítě GJK není povoleno připojovat k počítačům nebo síti jakoukoliv techniku, 

měnit nastavení HW a programů (včetně rozlišení zobrazení, nastavení jazyků klávesnice atd.), 

instalovat, stahovat či jinak vnášet nebo spouštět programy (spustitelné soubory, knihovny DLL, 

ovladače aj.) jiné, než které jsou předinstalovány správcem výpočetní techniky GJK! 

• uživatelům je zakázáno otevírat, rozebírat a jinak manipulovat s počítači, monitory, tiskárnami i 

jiným vybavením GJK! Veškeré zjištěné potíže je uživatel povinen neprodleně oznámit správci, nebo 

učiteli informatiky. 

 

• objem dat uložených na uživatelském disku (domovský adresář I:\) je omezen na 100 MB pro 

každého uživatele! Do tohoto objemu se započítávají všechny soubory, které si uživatel ukládá na 

disk I:, včetně zpráv, které jsou v kterékoliv ze složek poštovní schránky (včetně koše)! 

• uživatel je povinen dbát zvýšené opatrnosti s důležitými soubory v jeho domovském adresáři (nejlépe 

nemanipulovat!) – adresář WWW, adresář Maildir a System včetně jeho veškerého obsahu! Jsou 

nakonfigurovány pro služby sítě GJK! 

 

Nezapomínáme také, že neustále platí tato obvyklá pravidla: 

• v učebně informatiky nejíme a nepijeme, nepoškozujeme nábytek a techniku a uklízíme po sobě! 

• v učebně se chováme tiše a ohleduplně k ostatním uživatelům! 

• je zakázáno hraní her v jakékoliv podobě! 

• je zakázáno navštěvovat stránky s morálně závadným obsahem! 

• je zakázáno provádět veškeré činnosti zde neuvedené, které se neshodují s morálním profilem 

studenta GJK! 

 


