Pravidlá pre prácu s Internetom na škole

Pripojenie na internet zabezpečuje škole slovenská akademická sieť - SANET. Internet je v
škole dostupný na všetkých počítačoch. Zároveň je škola pokrytá wifi signálom. Tieto
možnosti dostupnosti internetu nesú so sebou práva a povinnosti užívateľov:
1) Všetci užívatelia (žiaci, učitelia, zamestnanci, administrátor) môžu využívať internet
neobmedzene počas prítomnosti v škole - na školských počítačoch, školských notebookoch
i vlastných notebookoch, na ďalších mobilných zariadeniach.
2) Žiaci sú povinní pri vyžívaní internetu riadiť sa pokynmi vyučujúcich.
3) Užívatelia využívajú internet prevažne na vzdelávanie, komunikáciu.
4) Užívatelia si chránia svoje prístupové údaje. Sú zodpovední za ich prezradenie a únik.
5) Užívatelia dodržujú pravidlá slušného a zodpovedného správania sa na internete:
a) nezverejňujú svoje osobné údaje a iné dôležité dáta - telefónne číslo, adresu, rodné číslo,
číslo účtu,
c) pri zverejňovaní údajov, fotiek, videí musia mať všetci na pamäti, že okamžikom
zverejnenia stratili nad nimi kontrolu (v budúcnosti môžu ľutovať zverejnenie nevhodných
fotiek, či údajov),
f) uverejniť individuálne fotky spolužiakov a kolegov sa môžu len s ich súhlasom
g) za zverejňovanie fotografií, textov, informácií o škole, žiakoch na oficiálnej stránke školy
zodpovedá administrátor webovej stránky školy,
i) pre zverejňovanie fotografií na webstránke školy platí, že ilustračné zábery s viacerými
osobami sa môžu zverejňovať bez súhlasu
j) zhotovovanie fotografií a videí v prostredí školy a ich zverejňovanie nesmie porušovať
ľudské práva, dobré mravy a slušnosť,
k) pri internetovej komunikácii sa treba správať slušne,

l) všetkým užívateľom sa zakazuje slovné násilie, útoky, hanlivé napádanie kohokoľvek na
internete (kyberšikana),
m) žiakom sa zakazuje organizovať si stretnutia na základe zoznámenia sa na internete bez
súhlasu rodičov,
n) na internete sa nemožno vydávať za niekoho iného, brať si jeho identitu,
o) vždy treba dodržovať pravidlá pre tvorbu bezpečného hesla
p) všetci užívatelia sú povinní dodržovať pravidlá pre prácu s informáciami na internete
(neporušovať autorské práva, pri využívaní cudzích myšlienok využiť citáciu a uviesť
autora, zakazuje sa kopírovať práce a vydávať ich za vlastné)
q) všetci užívatelia sú povinní vyhýbať sa webovým stránkam s nevhodným obsahom (z
dôvodu veku, školského pracovného prostredia, šírenia vírusov). V prípade náhodného
zobrazenia takejto stránky, stránku ihneď zatvoriť, neupozorňovať svoje okolie, zachovať
pokoj (stať sa to môže všetkým)
r) žiakom sa zakazuje hrať bojové hry s agresivitou, hry nevhodné veku, odporúčajú sa hry
logické, edukačné, tvorivé, konštrukčné,
s) všetci užívatelia sú povinní sa riadiť zákonmi - krádež je krádež či v bežnom živote alebo
na internete,
t) pri sťahovaní súborov - hudba, video, text dávajte pozor, aby ste neporušovali autorské
práva
u) je zakázané pokúšať sa preniknúť do iných sietí a počítačových systémov pripojených na
Internet, je zakázané snažiť sa získať cudzie heslá a informácie smerujúce k nabúraniu
iných systémov.
v) je zakázané meniť akékoľvek nastavenia siete. Tieto spravuje administrátor

Sankcie

Žiaci
Porušenie týchto pravidiel pre bezpečné používanie internetu a počítačov sa chápe ako
porušenie školského poriadku. Preto pri riešení problémov spôsobených žiakmi sa postupuje
ako pri riešení ostatných disciplinárnych priestupkov. Podľa závažnosti priestupku škola
využije všetky dostupné možnosti:
1) pohovor učiteľa alebo riaditeľa školy so žiakom pri menej závažných priestupkoch,
2) informovanie zákonného zástupcu o priestupku žiaka so žiadosťou o podporu školy pri
opatreniach, aby sa priestupok neopakoval,
3) opatrenia na posilnenie disciplíny podľa Metodického pokynu na hodnotenie žiakov
(napomenutie od triedneho učiteľa, pokarhanie od triedneho učiteľa, pokarhanie od
riaditeľa školy)
4) opakované alebo závažnejšie priestupky sa zohľadnia žiakom pri hodnotení správania na
konci klasifikačného obdobia (znížené známky zo správania),
5) výnimočne aj prizvanie polície pri obzvlášť závažnom priestupku.

Učitelia a zamestnanci
1) správca školskej počítačovej siete je zodpovedný za správu siete. Pri porušení preberá na
seba všetky finančné a právne dôsledky, ktoré z neho vyplývajú,
2) učitelia a zamestnanci sú zodpovední za starostlivosť im pridelených zariadení a hesiel. Pri
ich zneužití preberajú na seba všetky záväzky, ktoré z neho vyplývajú,
3) závažné priestupky sa chápu a posudzujú ako porušenie pracovnej disciplíny s následnými
sankciami z neho vyplývajúcimi.
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