
 
 

Školní rok 2018/2019 

Provozní řád počítačové sítě na PSJG 

Účely sítě 

Sítí pro účely tohoto řádu rozumíme souhrn technického a programového vybavení 

umístěného v areálu PSJG umožňující spojení počítačů jednotlivých kabinetů, učeben, tříd  

a také chodeb a sítě Internet. Síť je určena studentům a zaměstnancům PSJG a slouží zejména 

k výměně a získávání informací, které napomáhají jejich vzdělávání a odbornému růstu.  

Definice 

1. Poskytovatel – vedení PSJG. 

2. Uživatel – osoba používající počítač připojený k síti. 

3. Provozovatel – osoba zodpovídající za počítač připojený do sítě. Provozovatel  

je současně uživatelem. 

4. Správce – osoba zajišťující provoz základní infrastruktury sítě a zodpovědná  

za registraci provozovatelů. 

Používání sítě 

1. Používat síť smějí pouze osoby, které mají povolen přístup k počítačové síti PSJG. 

2. Uživatel je povinen zdržet se všech činností, které by mohly vést k porušení některého 

z ustanovení tohoto řádu, pravidel pro práci na počítačových sítích PSJG, etiky sítě 

Internet a pokynů správce. 

3. Je zakázáno zasahovat do kabeláže a technických zařízení sítě. 

Připojení do sítě 

1. Pro každý počítač připojený do sítě musí být specifikovaná osoba – provozovatel – 

která zodpovídá za veškerý provoz z daného počítače. Na provozovatele se vztahují 

všechna ustanovení platná pro uživatele sítě. Pokud provozovatel umožní zneužití své 

přípojky, je zodpovědný za způsobené škody. Pokud provozovatel zjistí zneužití svého 

připojení, musí tuto skutečnost neprodleně oznámit správci sítě. Ukončením studia 

nebo pracovního poměru na PSJG registrace zaniká. 

2. Podmínkou připojení je síťová karta, proškolení provozovatele pro práci v síti Internet 

a souhlas správce sítě.  

3. Před připojením oznámí provozovatel správci číslo své síťové karty (MAC) a další 

požadované informace. Provozovatel se seznámí se zněním tohoto řádu a svým 

podpisem se zaváže k jeho plnění.  

4. Je přísně zakázáno připojovat k síti nehlášenou síťovou kartu, nebo k dané kartě 

použít jiné IP než přidělené. Počítač, který bude používat jinou než přidělenou adresu 

bude odpojen od sítě. 



 
 

5. Je přísně zakázáno, připojovat se pomocí kabelu do stávající sítě LAN pomocí 

zásuvek v učebnách a třídách. 

6. Provozovatel musí dle svých možností zabránit jakémukoliv jednání, které by mohlo 

mít za následek narušení provozu sítě, nebo nepřiměřeně omezovalo práva ostatních 

uživatelů. 

7. Odpovědnost za případné škody na technickém vybavení provozovatele nebo datech 

provozovatele nebo uživatelů způsobené závadou sítě, živelnou pohromou či jinak 

nese příslušný provozovatel. Správce není povinen poskytovat servis  

na programové nebo technické vybavení provozovatelova stroje mimo určitý 

okruh uživatelů, vybraných vedením školy (osoby, kteří mají školou přidělený 

notebook). 

8. Za porušení pravidel pro práci na této síti libovolným uživatelem počítače může být 

tento počítač na základě rozhodnutí správce okamžitě odpojen. Provozovatel  

ani případní uživatelé nemají v takovém případě nárok na jakoukoli náhradu škody, 

která jim tímto případně vznikla. Rovněž tak nezaniká jejich povinnost uhradit 

případné způsobené škody. 

9. V odůvodněném případě může být provedena kontrola připojeného počítače přímo 

tam, kde je umístěn. Provozovatel s takovou kontrolou automaticky souhlasí tím,  

že připojil svůj počítač k síti. Odepření přístupu k připojenému počítači bude mít  

za následek jeho odpojení. 

Pravidla pro uživatele 

1. Výpočetní technika a síť, která je majetkem PSJG, může být používána  

jen pro aktivity schválené nebo související se školou (výuka, projekty, samostatné 

práce, osobní korespondence apod.)  

2. Je zakázáno zneužívat počítačové sítě ke komerční činnosti, k šíření politické, 

náboženské nebo nacionální propagandy. 

3. Uživatel má možnost se připojit i během výuky, ale to jen s výslovným povolením 

vyučujícího. 

4. Pro používání elektronické pošty platí stejná etika, jako pro používání klasické pošty. 

Odesílatel se nesmí vydávat za jinou osobu (platí i pro vyplňování WWW formulářů), 

nesmí obtěžovat svou korespondencí ostatní uživatele. Elektronický dopis je nutno 

považovat za otevřenou zásilku, proto je rovněž zakázáno používat vulgarismů. 

5. Na výpočetní technice zapojené do školní sítě je zakázáno šíření, instalace  

nebo používaní takového softwaru a dat, k jejichž šíření, instalaci nebo používání 

nemá uživatel oprávnění (šířením je přitom míněno i šíření pasivní – tj. např. umístění 

na anonymní FTP či WWW server). Při práci v síti nesmí uživatel provozovat 

software, jehož provozování není schváleno správou sítě. Bez povolení je rovněž 

zakázáno kopírovat a distribuovat části operačních systémů a instalovaného softwaru, 

které nejsou volně šiřitelné. 

6. Jsou zakázány pokusy o získání neoprávněného přístupu k programům, informacím  

a datům jiných uživatelů nebo zprostředkování či umožnění takového přístupu. 

Nastane-li takový přístup nebo stav neúmyslně, je uživatel povinen informovat 

správce stroje nebo sítě a v případě jeho nedostupnosti tento stav ukončit. 

7. Uživatel nesmí vědomě přetěžovat sítě. Na školní síti je přísně zakázáno stahování 

většího objemu dat a zejména obsahu s nelegálním obsahem, jako je hudba, filmy, hry, 

software a jiné soubory, které jsou vázány autorskými právy. Dále je zakázáno 

používání programů pro stahování z tzv. P2P sítí a jiných programů pro urychlení 

stahování. 



 
 

8. Je přísně zakázáno jakkoliv se pokoušet o vstup do zabezpečených úseků sítě školy. 

9. Uživatel nesmí měnit konfiguraci zařízení sítě a manipulovat se zařízeními,  

která nejsou určena k veřejnému používání. Uživatel je povinen dodržovat pravidla 

zacházení s konkrétním technickým vybavením. 

10. Uživatel nesmí šířit informace, které jsou v rozporu se zákonem nebo které by mohly 

poškodit dobré jméno PSJG. To se týká i náplně WWW stránek a přímých odkazů  

z těchto stránek. 

11. Uživatel je povinen dodržovat i specifická pravidla těch sítí, do kterých vstupuje  

(a to jak v rámci PSJG, tak i mimo ni) a zákony (např. autorské a exportní) příslušných 

zemí. 

12. Provoz sítí je monitorován za účelem optimalizace jejich fungování, zjišťování  

a předcházení abnormálním stavům a pokusům o neoprávněný přístup. Uživatel 

souhlasí s tím, že jeho provoz a data mohou být monitorována, takto získané 

informace mají důvěrný charakter. Správce sítě ani PSJG nenesou žádnou právní 

odpovědnost za případné nedoručení, opoždění či jiné defekty v přenosu informací. 

Správa sítě 

1. Příkazy a nařízení, které správce ve spojitosti s provozem této sítě vydá,  

jsou závazným doplňkem tohoto řádu. Správce či k tomuto účelu určené osoby 

odpovídají za to, že budou s dostatečným předstihem a po celou dobu platnosti lehce 

přístupné na veřejně známém místě. Správce či k tomuto účelu určené osoby poučí 

provozovatele při připojování, kde tyto informace získat. 

2. Správce si vyhrazuje právo u uživatelů, kteří opakovaně porušují pravidla připojení, 

omezit jejich připojení, popřípadě úplně zamezit jejich připojení a nadále jim 

neumožnit připojení do sítě. 

3. Proti rozhodnutí správce je možnost se odvolat k jeho nadřízenému, odvolání však 

nemá odkladný účinek. 

 

 

 

V Hradci Králové 1. 9. 2018                           PhDr. Ladislav Bartůška, ředitel gymnázia, v. r. 

 

 


