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Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást
tohoto předpisu.
Osobní počítače, které jsou umístěny ve třídách na druhém stupni školy, slouží
výhradně pro rozšiřování a prohlubování učiva žáků na škole. Jde zejména o používání
celosvětové počítačové sítě internet z hlediska jeho využití jako jednoho z největších zdrojů
informací.
V jednotlivých třídách jsou třídním učitelem ustaveny služby, které zodpovídají za
správné používání osobního počítače a jeho programového vybavení. V případě poruchy
osobního počítače nebo nestandardního průběhu prováděných operací je služba povinna bez
prodlení informovat třídního učitele. V této situaci není povoleno osobní počítač používat až
do odstranění závady pověřeným pracovníkem školy.
Při práci na těchto osobních počítačích se řídí žáci těmito pravidly:

 Při používání osobního počítače se žáci chovají slušně, ukázněně, udržují čistotu, řídí
se pravidly školního řádu a pokyny pracovníků školy.
 Osobní počítače ve třídách se využívají na základě dohodnutých pravidel s třídním
učitelem, v průběhu vyučovací hodiny s vyučujícím učitelem.

 Není dovoleno vyhledávat internetové servery, které nejsou vhodné s ohledem na věk
žáků – to je zejména prohlížet stránky propagující násilí, fašismus, rasismus a jiné
zakázané ideologie nebo stránky, které jsou v rozporu s mravní a etickou výchovou
dětí a mládeže.
 Není dovoleno stahování a posílání datových souborů (software, hudba, fotografie,
video či jiných souborů)
 Žáci vykonávají pouze ty práce, na kterých se s třídním popř. vyučujícím učitelem
nebo pověřeným pracovníkem školy dohodnou.
 S osobním počítačem jsou žáci povinni zacházet šetrně. Je zakázáno používat
donesené nosiče dat.

 Za úmyslné poškození osobního počítače a jeho příslušenství bude požadována
náhrada na žákovi.
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 Přemisťování nebo vynášení osobního počítače a jeho příslušenství mimo třídu není
dovoleno.

 Žákům není povoleno jakýmkoliv způsobem manipulovat s rozvodem počítačové sítě,
rozpojovat kabely, kterými je osobní počítač propojen nebo připojen k počítačové síti.
Žáci se dále při používání osobního počítače a při připojení k internetu řídí těmito
dalšími pravidly:
 Nezapomeň: opatrný internetový serfař je inteligentní serfař!

 Nedávej nikomu adresu ani telefon! Nevíš, kdo se skrývá za obrazovkou!
 Neposílej nikomu po internetu svoji fotografii, nesděluj svůj věk!

 Udržuj heslo své internetové schránky v tajnosti, nesděluj ho ani kamarádovi!
 Nikdy neodpovídej na neslušné, hrubé nebo vulgární e-maily!

 Nedomlouvej si schůzku po internetu, aniž bys o tom řekl alespoň jednomu z rodičů.
 Pokud Tě nějaký obrázek nebo e-mail šokuje, okamžitě opusť webovou stránku.

 Svěř se učiteli nebo jinému pracovníkovi školy, pokud Tě internet vyděsí nebo přivede
do rozpaků!
 Nedej šanci virům. Neotevírej přílohu zprávy, která přišla z neznámé adresy!

 Vždy pamatuj na následující pravidlo a chovej se podle něho: jestliže některá webová
stránka bude obsahovat upozornění, že je určena jen pro dospělé nebo jen pro lidi od
určitého věku, musí se to respektovat a ti, kteří nevyhovují kritériím takovou stránku
neotvírají.
 Když Ti někdo na internetu bude nabízet něco, co zní tak lákavě, že se to nepodobá
pravdě, nevěř mu – není to pravda.
 Jestliže na internetu najdeš něco, o čem jsi přesvědčen, že je to nelegální, oznam to
učiteli nebo jinému pracovníkovi školy.
 Nevěř každé informaci, kterou na internetu získáš!

V Praze 10 – Hostivaři dne 1. 9. 2007

Mgr. Jiří D O U T N Á Č
ředitel školy
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