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ICT Směrnice 
Slovník pojmů 
ICT (Information and Communication Technologies) – informační a komunikační 

technologie, tj. veškerý hardware a software (počítače, tablety, routery, modemy, kabeláž, 

síťové protokoly, OS, atp.) 

Wi-Fi – bezdrátové připojení k síti.  

Právní řád ČR – veškeré platné právní předpisy na území ČR (směrnice, zákony, 

podzákonné právní předpisy).  

Periferie – hardwarové vybavení, tj. myši, klávesnice, reproduktory, atp.  

Datové médium – externí disky, USB Flash disky, atp.  

Defaultní – přednastavený.  

I. Identifikace organizace 
ZŠ Kladno, Brjanská 3078, IČO: 61894494.  

II. Závaznost 
1. Pravidla vyplývající z tohoto dodatku jsou závazná pro uživatele ICT ZŠ Kladno, 

Brjanská 3078.  

2. Uživatelem se rozumí:  

a) všichni zaměstnanci bez ohledu na druh pracovního poměru,  

b) žáci, 

c) další fyzické osoby s přístupem k ICT školy.  

III. Uživatelé ICT školy 
Uživatelé mají povinnost: 

1. Chovat se tak, aby neporušovali platný právní řád ČR.   

2. Chovat se v souladu s pravidly uvedenými v tomto dodatku.  

3. Užívat svěřené prostředky výpočetní techniky pouze k účelům, které jsou v souladu se 

školní činnosti a zároveň v souladu s charakterem konkrétního prostředku ICT.  

4. Hlásit jakékoliv podezření na porušení tohoto dodatku a hlásit činnost, která by mohla 

směrovat k porušení interních pravidel školy či právního řádu ČR.  

Uživatelé mají zakázáno: 

1. Užívat výpočetní techniku k jiným účelům než k těm, které souvisejí s činností školy.  
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2. Poškozovat výpočetní techniku nebo ji vystavovat nebezpečí poškození.  

3. Zprostředkovat přístup k prostředkům ICT školy – školského zařízení fyzickým či 

právnickým osobám, které nejsou uživateli ICT školy – školského zařízení, kromě 

osob, které mají na starost instalace a údržbu softwaru nebo mají ad hoc přístup 

k datům. 

4. Stahovat a instalovat software do školních ICT prostředků bez povolení pedagoga. 

5. Připojovat k pracovním stanicím periferie bez povolení pedagoga. 

6. Připojovat neznámá datová média bez povolení vyučujícího pedagoga.  

7. Odposlouchávat provoz a nevytvářet kopie zpráv procházejících počítačovou sítí. 

8. Pracovat pod cizí identitou nebo nezneužívat nedbalosti jiných uživatelů pro přístup k 

cizím datům nebo informacím 

9. Používat takové SW prostředky, které mohou vést k získání cizí identity 

10. Provádět výměny, stěhování, čištění, odpojení či připojení k datové síti, opravy a 

změny konfigurace software a hardware bez účasti ICT pracovníka, s výjimkou 

odpojení a připojení přenosných datových nosičů. Stěhování v rámci školy – 

školského zařízení, jehož součástí je stěhování hardwaru, musí být předem 

konzultováno s ICT pracovníkem a musí být definovány změny, které nastanou 

(potřeba změn v konfiguraci počítačové sítě aj.). 

IV. Uživatelské účty 
1. Pro přístup k jednotlivým pracovním stanicím je uživatelům zřízen uživatelský účet.  

2. Zřízení uživatelského účtu probíhá: 

a) automaticky všem novým pedagogickým pracovníkům. 

b) na základě žádosti.  

3. Uživatelský účet je tvořen uživatelským jménem a uživatelským heslem. Tyto údaje 

jsou generované pro každého uživatele zvlášť.  

4. Defaultní uživatelské jméno je neměnné.  

5. Defaultní uživatelské heslo lze změnit. Mělo by být tvořeno alespoň 12 znaky, z toho 

minimálně jeden znak by měl být velké písmeno a jeden znak číslice/jiný symbol. 

Heslo by nemělo být zaznamenáno písemně a neměl by ho znát nikdo další, včetně 

pedagogických pracovníků školy.  

6. Uživatel smí do ICT školy přistupovat pouze na základě vlastního uživatelského účtu.  

7. Uživatelský účet je smazán do 30 dnů od: 

a) ukončení pracovního poměru zaměstnance, 
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b) ukončení studia žáka, 

c) zániku jiného důvodu přístupu k ICT. 

V. Správce školních ICT 
1. Je to osoba s přístupem ke všem ICT prostředkům školy a tím i k datům na nich 

uloženým. Z toho důvodu dbá na ochranu osobních údajů.  

2. Stará se o nastavování a provoz vnitřních sítí školy a jednotlivých pracovních stanic.  

3. Zřizuje a ruší uživatelské účty.    

4. Poskytuje konzultace a součinnost při řešení problémů s prostředky ICT.  

5. Monitoruje provoz počítačové sítě a přijímá příslušná opatření k zajištění jejího 

provozu a dodržování zákonných ustanovení. 

6. Omezuje nebo znemožňuje provoz koncového systému v počítačové síti při důvodném 

podezření nebo zjištění porušování příslušných zákonných ustanovení a dokumentů 

týkajících se provozu počítačové sítě. 

7. Zajišťuje kontrolu a kategorizaci obsahu HTTP a HTTPS u vybraných uživatelů. 

8. V případě důvodného podezření ze zneužití uživatelského účtu má právo okamžitě 

zablokovat uživatelský účet. Informaci o zablokování uživatelského účtu předá 

správce počítačové sítě neprodleně řediteli či nadřízenému pracovníkovi. 

VI. Wi-Fi školy  
1. V budovách školy je pro uživatele dostupná služba bezdrátového připojení k internetu.  

2. K této službě se mohou uživatelé připojovat ze svých soukromých zařízení.  

3. Škola negarantuje nárok na připojení, ani kvalitu tohoto připojení pro 3.strany (fyzické 

osoby).   

4. Škola není odpovědná za závazky, které vzniknou uživatelům vůči třetím stranám 

během užívání Wi-Fi školy.  

5. Heslo od Wi-Fi je uloženo u vedení školy.   

6. Uživatelé nesmí užívat Wi-Fi školy pro obchodní a komerční činnost, případně pro 

činnost, která by mohla být protiprávní.  

7. Škola si vyhrazuje právo kontrolovat data a monitorovat činnost uživatelů připojených 

na Wi-Fi školy.  

8. Žáci mají zakázáno používat telefony k připojení na Wi-Fi během vyučovacích hodin. 

Výjimkou jsou případy, kdy jim připojení povolí učitel v rámci výuky. 

9. Škola si vyhrazuje měnit nastavení Wi-Fi sítě.  
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I. Porušení pravidel 
1. V případě porušení povinností vyplývajících z tohoto dodatku škola vyvodí následky 

dle závažnosti takového porušení.  

2. V případě jakéhokoliv porušení pravidel se v prvé řadě zajistí náprava tak, aby 

nedošlo ke škodě na zdraví/majetku, či nedošlo k přestupku nebo trestnému činu. 

Pokud ke škodě již došlo, je povinností všech stran pokusit se škody minimalizovat.  

II. Závěrečná ustanovení 
1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dne 30. září 2019 

 

 

V Kladně dne   30.září 2019                                                   …………………………. 

          Ředitel školy 
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Správce ICT a jeho povinnosti  

I. Správce ICT 
Správcem ICT je pracovník pověřený ředitelem školy.  

II. Povinnosti Správce ICT 
Správce nastavuje veškeré ICT prostředky školy. Stará se o jejich provoz a údržbu. Zřizuje a 

ruší uživatelské účty.  

Pro zaměstnance zajišťuje řešení:  

a) žádostí o přípravu audiovizuální a ICT techniky do výuky, 

b) problémů s počítačem v kanceláři nebo služebním notebookem, 

c) základní uživatelské podpory pro elektronické systémy (IS, e-learning, web), 

d) funkčnosti audiovizuální nebo ICT techniky v učebně, 

e) problémů s přihlášením na uživatelský či e-mailový účet, 

f) softwarových problémů. 

Během výuky výše uvedené zajišťuje vyučující pedagog.  

III. Havárie ICT 
Jedná se o stav, který ohrožuje provoz síťové infrastruktury, důležitých služeb a tím v krajním 

případě i celé školy. Informování o havárii a případné nedostupnosti služeb zaměstnancům 

zasílá Správce ICT.  

Nahlašování závad 

V případě havárie služeb zajišťovaných školou nahlásí zaměstnanec, který tuto závadu zjistí, 

závadu Správci ICT, případně řediteli školy. Ředitel školy/Správce ICT následně o závadě 

poučí všechny dotčené zaměstnance školy.  

V případě havárie služeb zajišťovaných externím dodavatelem je o závadě informován i 

dodavatel takové služby.  

Odstraňování závad 

Správce ICT také pracuje na odstranění závad a to v pořadí dle priority, kterou si určí sám, 

případně mu ji určí ředitel po seznámení s povahou závad. V případě závad externích služeb 

Správce ICT poskytuje součinnost při odstraňování závad.  

 


