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Příloha č. 2 

PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ NOTEBOOKŮ A TABLETŮ VE ŠKOLE 

 

a) V dokumentu „Pravidla pro používání notebooků a tabletů ve škole” se slovem 

„zařízení“ rozumí notebook, netbook, mobilní telefon, PDA, tablet a další podobná 

zařízení. Tato pravidla platí pro soukromá zařízení i pro zařízení zapůjčená školou, 

používaná ve škole. 

b) Každé zařízení připojované ve škole do elektrické sítě musí mít platnou elektro revizi. 

Doklad o ní žák předloží odpovědnému zaměstnanci školy, který tento doklad 

naskenuje a uloží v elektronické podobě do archivu školy. V případě elektro revize 

prováděné školou je tento doklad hromadný pro všechny žáky, kteří se této revize 

zúčastnili a žáci jej pak nemusí jednotlivě dokládat. 

c) Zařízení slouží k zefektivnění výuky – nikoliv k činnostem nesouvisejícím s výukou 

(sledování videa, poslech hudby, hraní her, apod.). 

d) Zařízení může být v průběhu vyučovací hodiny používáno pouze pro činnosti spojené 

s výukou (psaní poznámek, kreslení schémat, apod.). Připojení k internetu může být 

používáno pouze jako doplněk výuky na výzvu vyučujícího. Pokud si žák na zařízení 

vede poznámky v elektronické podobě, musí je být schopen předložit k nahlédnutí 

vyučujícímu (stejně jako u papírové podoby – sešitu). 

e) Pokud žák při používání zařízení nezvládá aktivně se zapojovat do výuky a současně 

si dělat poznámky, případně své poznámky předložit k nahlédnutí, bude mu 

vyučujícím doporučeno, aby zařízení začal používat až poté, co se dostatečně 

zdokonalí v ovládání softwaru, který pro záznam probírané látky používá. 

f) Pro připojení k internetu je možné používat pouze bezdrátovou síť Euroškoly, která je 

dostupná žákům po řádné registraci. Žáci mají zakázáno používat datové zásuvky 

umístěné v budově školy. 

g) Zařízení může být při vyučovací hodině napájeno pouze z baterie. 

h) Při dobíjení baterií, které jsou součástí zařízení, o přestávce, nesmí kabely překážet a 

ohrožovat volný pohyb spolužáků.  

i) Škola nemá povinnost zajistit dostatečný počet elektrických zásuvek umožňujících 

současné dobíjení baterií všem studentům používajícím zařízení. 

j) Žáci mají zakázáno odpojovat z elektrické i datové sítě připojená jiná zařízení školy 

(počítač, monitor, reproduktory, dataprojektor, DVD přehrávač, videorekordér, apod.). 

k) Žáci mají zakázáno používat ve škole vlastní prodlužovací přívody, vícenásobné 

zásuvky či rozbočovací zásuvky. 

l) Škola nenese žádnou odpovědnost za ztrátu zařízení. Zařízení nesmí být nikdy 

ponecháno bez dozoru žáka ve třídě, v šatně, ani na žádném jiném volně dostupném 

místě ve škole. Potřebuje-li žák zařízení uschovat, využije k tomu přidělené skříňky. 
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m) Nálepka či ozdoba na jakémkoli zařízení nesmí zobrazovat zákonem zakázané 

symboly, symboly extrémistických organizací (např. fašistických) a motivy násilné 

nebo erotické. 

n) Pokud je žák připojen ke školní síti nesmí používat žádné výměnné sítě, p2p klienty, 

stahovat ani odesílat nadměrné objemy dat a nesmí ani žádným jiným způsobem 

přetěžovat školní síť. 

o) Žák se nesmí ze svého zařízení hlásit ke školní bezdrátové síti pod jiným 

přihlašovacím jménem a heslem, než tím, které mu bylo na začátku studia přiděleno 

správcem počítačové sítě. 

p) V zařízení nesmí být nainstalován software skrývající jeho DNS název v síti, či 

program jakkoliv znesnadňující dohledání zařízení ve školní síti v reálném čase (např. 

dynamické změny IP apod.). 

q) Žákům je rovněž zakázáno pokoušet se:  

i. o narušení zabezpečení školní sítě; 

ii. o poškození školní sítě prostřednictvím malware (viry, rootkity, červi, 

apod.); 

iii. prostřednictvím školní sítě o útoky na jiná zařízení či sítě, umístěné 

kdekoliv na Internetu; 

iv. prostřednictvím školní sítě rozesílat spam. 

r) Software ani multimediální obsah uchovávaný na zařízení nesmí být v rozporu s 

dobrými mravy a s právním řádem České republiky. 

s) Do zařízení zapůjčeného školou nesmí být instalován nebo kopírován žádný software 

nebo multimediální obsah, jehož používání je v rozporu s licenčním ujednáním daného 

software či jeho užíváním dochází k porušení autorského zákona. 

t) V případě, že má škola podezření z držení či distribuce nelegálního software, má 

zákonnou povinnost na toto protizákonné chování upozornit Policii ČR. Škola také 

může při podezření z porušování autorského zákona upozornit organizaci OSA, 

případně BSA. 

u) Nastaví-li si žák pro přístup k zapůjčenému zařízení administrátorské heslo, je v 

případě potřeby povinen toto heslo sdělit odpovědnému zaměstnanci školy. Jestliže tak 

neučiní, dojde při jakémkoliv servisním zásahu k obnovení zařízení do výchozího 

stavu a bez předchozího upozornění dojde i ke ztrátě žákových dat uložených v 

zařízení. 

v) K zařízením zapůjčených školou může být výrobcem, resp. dodavatelem, zařízení 

dodáno i recovery DVD, tj. DVD s výchozím nastavením systému, nebo recovery 

partition na pevném disku zařízení. Pokud toto DVD bylo dodáno, je po dobu 

zapůjčení uloženo u odpovědného zaměstnance školy a žák jej obdrží při odkoupení 

zařízení od školy. Je-li součástí zařízení recovery partition, je zakázáno jakýmkoliv 

způsobem tuto partition modifikovat (mazat, formátovat, měnit velikost, přesouvat, 

přejmenovávat atd.). Obsahuje-li zařízení recovery partition, pak zpravidla neobsahuje 

recovery DVD. 
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w) Školní síť podléhá pravidelnému monitoringu včetně dat, která jsou prostřednictvím ní 

distribuována. Obsah těchto dat může být kdykoli použit jako důkaz při dokazování 

porušení některého z výše uvedených bodů. 

x) Bude-li žák opakovaně napomenut za nevhodné používání zařízení a porušení výše 

uvedených pravidel, může mu být udělen kázeňský postih a může mu být definitivně 

zakázáno používání zařízení v průběhu výuky. 

y) Dojde-li k poškození počítačové sítě po hardwarové nebo softwarové stránce nebo 

dojde-li k poškození některého ze zařízení školy v důsledku porušení některých z výše 

uvedených pravidel ze strany žáka, může být žákovi dána k náhradě částka za servisní 

zásah potřebný k odstranění nastalého problému. O udělení a výši náhrady rozhoduje 

ředitel školy na základě posudku odborné firmy. Udělení a zaplacení náhrady za 

servisní zásah potřebný k odstranění problému nevylučuje kázeňský postih v souladu 

se Školním řádem. 

 

 

 

 

V České Lípě dne 31. 8. 2016    

        Mgr. Petra Kašparová 

         ředitelka školy 

 


