
Řád učeben ICT
Gymnázia Karla Čapka Dobříš

Žák má právo:

1. využívat učebny ICT při výuce dle rozvrhu.

2. získat uživatelské konto na síti  GYMKC.local  (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 náhodné heslo, které je nutné
po  prvním  přihlášení  změnit.  V  případě  ztráty  hesla  zajišťuje
vygenerování nového hesla správce ICT.

4. využívat pro ukládání souborů svůj domovský disk M: a společný disk
N:. Maximální součet velikostí všech souborů na disku M: je 5 GB na
uživatele. 

5. na  zřízení  poštovní  schránky  na  doméně  zaci.gymkc.cz
(uživatel@zaci.gymkc.cz).

6. využívat  cloudové  služby  na  doméně  zaci.gymkc.cz,  a  to  především
úložiště Google Disk (max 5 TB), Učebnu a kancelářský balík Google.

7. používat tiskárnu umístěnou ve studovně.

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

9. i mimo učebnu ICT využívat bezdrátové sítě GYMKC a GYMKC_FREE.
Při jejím využívání je ohleduplný k ostatním uživatelům a nezatěžuje
dlouhodobě síť stahováním objemných dat.

10. zapůjčit  si  proti  podpisu  ve  školní  studovně  po  dobu  vyučování
počítačovou  techniku  (notebook,  kamera,  fotoaparát).  Tato  technika
nesmí opustit budovu školy.

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 (v relevantních
případech i v bezdrátové síti) následujících činností:
a) demontování školních zařízení, odpojování a rozebírání periferií
b) změna konfigurace hardware či softwware školních zařízení
c) mazání či modifikace souborů vytvořených jiným uživatelem bez

jeho  vědomí a souhlasu (týká se i společného disku N)
d) vytváření  kopií  softwware,  jehož  kopírování/používání  odporuje

autorským zákonům
e) prohlížení  stránek,  distribuce  souborů  či  provádění  činností

v rozporu s platnými zákony, dobrými mravy a statutem studenta

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 zamezením
přístupu ke školní bezdrátové síti a dále postihy dle školního řádu.
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