Dodatek ke školnímu řádu – užívání počítačových prostředků a sítí KJJ
studenty KJJ a VOŠ

1) Základní pojmy
a. Počítačovou sítí KJJ se rozumí souhrn technických a softwarových prostředků ve všech
objektech KJJ, potřebných k propojení počítačů, tiskáren, switchů, access pointů apod.
b. Legálním software je počítačový program získaný v souladu s obecně závaznými právními
předpisy, zejména v souladu s autorským zákonem.
c. Počítačovými prostředky jsou všechny počítače, tiskárny, kopírky atd., aktivní a pasivní části
počítačové sítě.
d. Správcem počítačové sítě KJJ je osoba pověřená
administrátorských práv nad počítačovými prostředky KJJ.

ředitelem

školy

k výkonu

2) Oprávnění uživatelé počítačových prostředků
a. Student Konzervatoře a VOŠ Jaroslava Ježka se stává oprávněným uživatelem v okamžiku
registrace správcem sítě a přidělením přístupových práv.
b. Oprávnění uživatel zaniká
i. ukončením studia na KJJ.
ii. na základě rozhodnutí vedení školy.
c. Přístupová práva přiděluje a odebírá oprávněným uživatelům pouze správce sítě.
d. Dostupnost dat uživatele udržuje KJJ minimálně do jednoho měsíce od zániku oprávnění
uživatele.
3) Přístup k počítačovým prostředkům a sítím mimo KJJ.
a. Počítačové prostředky jsou určeny pro použití pouze oprávněnými uživateli.
b. Přístup k počítačovým prostředkům může být omezen na základě rozhodnutí správce sítě.
Dlouhodobější omezení přístupu k počítačovým prostředkům správce sítě konzultuje
s vedením školy.
c. Není garantována 100% dostupnost služeb.
d. Na poskytované služby nevzniká žádný nárok
4) Povinnosti uživatele
a. Uživatel se zavazuje, že nebude šířit a vědomě používat software získaný v rozporu
s právními předpisy, zejména s autorským zákonem a že software, získaný v souladu
s těmito předpisy nebude užívat v rozporu se smlouvou, kterou autor softwaru udělil svolení
k jeho užití.
b. Využití počítačových prostředků pro osobní potřebu je povoleno v intencích povinností
uživatele definovaných v článku 4) tohoto dokumentu a pokud to není v rozporu se
studijními povinnostmi. Je zakázáno používat počítačové prostředky pro komerční, politické
nebo náboženské účely.
c. Přístupová práva uživatele jsou dána jeho uživatelskou identifikací (přihlašovací jméno,
heslo, případně další atributy sloužící k identifikaci uživatele). Uživatel se nesmí žádnými
prostředky pokusit získat přístupová práva či privilegovaný stav, který mu nebyl přidělen
administrátorem počítačových prostředků. Pokud uživatel získá privilegovaný stav nebo
jemu nepříslušející přístupová práva jakýmkoli způsobem (včetně hardwarové nebo

softwarové chyby systému), je povinen tuto skutečnost neprodleně ohlásit administrátorovi.
Toto se vztahuje na všechny počítače a počítačové sítě, ke kterým uživatel získá přístup
pomocí počítačových prostředků KJJ. Uživatel se nesmí pokusit získat přístup k chráněným
informacím a datům jiných uživatelů. Uživatel je dále povinen v rámci svých uživatelských
práv maximálně zabezpečit svoje data proti zneužití třetími osobami.
d. Je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému a nainstalovaných aplikací a
programů. Programy je možné používat jen na takovou činnost, na kterou jsou určené.
e. Uživatel pracuje na počítačových prostředcích KJJ pouze pod uživatelským jménem jemu
přiděleným. Heslo ke svému uživatelskému jménu volí a udržuje v tajnosti tak, aby bylo
zabráněno jakékoliv možnosti zneužití. Uživatel zodpovídá za škody vzniklé v důsledku
zneužití jeho účtu zaviněném nedbalou manipulací s účtem.
f. Pro používání elektronické pošty (e-mail) platí stejná etická pravidla jako pro používání
normální pošty. Zejména je zakázáno používat e-mail pro šíření nevyžádaných obchodních
informací, politickou nebo náboženskou propagaci a šíření materiálů, které jsou v rozporu
s právními předpisy. Rovněž je zakázáno obtěžování ostatních uživatelů hromadnými
zprávami a zprávami, které svým charakterem nesouvisí přímo se studijním zařazením a
povinnostmi.
g. Jakékoliv změny v konfiguraci poskytovaných služeb (včetně softwarového vybavení) a
počítačových prostředků mohou být prováděny pouze správcem sítě nebo s jeho spoluprací.
h. Programové prostředky (tj. software) instaluje a spravuje pouze správce sítě. V případě
potřeby je uživatelům dovoleno používat freeware a open-source software, za předpokladu,
že neovlivňuje používaný operační systém, chod počítače, chod počítačové sítě, neinstaluje
se a je ve shodě s povinnostmi uživatele definovanými v tomto dokumentu.
i. Každou zjištěnou závadu počítačových prostředků (včetně případů, kdy je ohroženo zdraví
nebo majetek) je uživatel povinen nahlásit. V případě nenahlášení mohou být náklady na
likvidaci závady uloženy poslednímu známému uživateli.
V žádném případě není uživatelům dovoleno takovou závadu opravovat samostatně.
j. Oprávnění uživatelé elektronických informačních zdrojů jsou povinni dodržovat licenční
podmínky platné pro jednotlivé zdroje a báze dat. Uživatel si je vědom, že získané
informace a data (v jakékoliv formě a na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní
potřebě uživatele a k jeho studijním potřebám. Není povoleno je jakýmkoli způsobem dále
rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti),
prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům. Zcela vyloučeno je vytváření
vlastních kopií databází a software. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu
dat podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) a ostatní předpisy.
k. Uživatelé využívají počítačové prostředky racionálně a v zájmu férového využití všemi
uživateli, tak aby nedošlo k omezení možnosti využití ostatních uživatelů.. Není dovoleno
zatěžovat počítačové prostředky kontinuálními požadavky, jež jsou na hraně limitu jejich
pracovních možností nebo limitu určeným správcem sítě.
l. Uživatelé se při své práci řídí zákony ČR, obecně platnými normami slušného chování a
síťovou etiketou. Uživatelé jsou povinni řídit se individuálním řádem užívání počítačových
prostředků specifickým pro danou učebnu, pokyny správce sítě a odpovědných pracovníků.
m. Uživatelé dbají o svá data a ukládají je pouze na vyhrazená místa. Odpovědnost za
zálohování vlastních dat mají uživatelé. Kde je to možné - používají uživatelé při síťové
komunikaci šifrování k ochraně vlastního soukromí.
n. Elektronická komunikace je v rámci školy upřednostňovaným druhem komunikace.

5) Užívání vlastních počítačových prostředků
a. Uživatelům se povoluje užití vlastních počítačových prostředků za těchto předpokladů.
i. Na užití vlastních počítačových prostředků se v rámci KJJ vztahují všechna pravidla
uvedená v článku 4) Povinnosti uživatele s výjimkou bodu h.
ii. Vlastní počítače a aktivní části počítačové sítě lze užívat pouze pro připojení do
školní wi-fi sítě. Není dovoleno připojovat vlastní počítač nebo aktivní prvek sítě do
zásuvek kabelového rozvodu sítě KJJ.
iii. Užití jiných vlastních zařízení než zařízení připojených přes USB sloužící výhradně
k ukládání dat (tzv. USB mass storage) v počítačích KJJ není povoleno. Při použití
těchto USB disků je uživatel povinen používat antivirovou kontrolu a chovat se tak,
aby nedošlo k šíření virů apod. Uživatel je též povinen respektovat všechny
povinnosti uživatele uvedené v článku 4).
iv. Využití počítačových prostředků KJJ vlastní výpočetní technikou je možné zpoplatnit
dle rozhodnutí vedení školy. Výše platby za danou službu je dána ceníkem služeb
v rámci doplňkové činnosti, který vydává ekonomický úsek pro kalendářní rok.
v. Uživatel zodpovídá za antivirovou kontrolu na vlastním počítačovém prostředku a
v maximální míře omezuje možnost šíření virů, nežádoucího software (červi, trojské
koně, sledovací software apod.). Uživatel je povinen použít všechny relevantní
aktualizace (operačního systému, antiviru, anti-spyware apod.) k zabránění možnosti
napadnutí svého i cizích počítačů.
vi. Uživatel zodpovídá za legálnost používaného programového vybavení a dat na
vlastních počítačových prostředcích, včetně medií.
vii. Správce sítě může odmítnout nebo neumožnit připojení takového počítačového
prostředku nebo uživatele, který neodpovídá článkům 4) a 5) tohoto dokumentu.
6) Porušení pravidel
a. Zneužití dat a informací získaných užíváním počítačů a počítačové sítě na KJJ je chráněno
např. zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve
znění pozdějších předpisů, zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších
předpisů a trestním zákonem č. 140/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
b. V případě porušení těchto pravidel mohou být uplatněny sankce podle obecně závazných
právních předpisů, popř. interních předpisů. O výši sankce, případně kázeňském trestu
rozhoduje na základě školního řádu ředitel školy.
7) Závěrečná ustanovení
a. Tato vnitřní norma nabývá platnosti a účinnosti dne 1.3.2009.

