• Pri vypínaní počítača je žiak povinný vypnúť
vypínačom aj monitor (ak je to možné).

Všeobecné nariadenia
platné v ŠVL

§5

• Žiak by mal vypnúť počítač, z ktorého sa odhlásil, ak je zrejmé, že ho v ten istý deň už
nebude nikto používať.
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§1

• Otvárať by sa mali len ľahko prístupné okná.
• Kľučka na oknách musí byť vždy celkom otvorená alebo celkom zatvorená.

Úvod

• V zimných mesiacoch by sa malo vetrať nárazovo (tj. krátku dobu a veľkými oknami).

V ŠVL platia, tak ako inde, všetky zákony Slovenskej Republiky. Okrem toho platí aj školský
poriadok Gymnázia Jura Hronca a tento poriadok ŠVL. Pokyny správcu sú nadriadené pravidlám uvedeným v tomto dokumente. Vstupom do
ŠVL a/alebo prihlásením sa do školskej siete
sa žiak zaväzuje dodržiavať tento poriadok.

§2

Ohľaduplnosť

• Žiak nenecháva zbytočne rozsvietené svetlo.

§6

Sieť

• Každý používateľ siete smie vystupovať len
pod jemu pridelenou identitou, a je zakázané
túto akýmkoľvek spôsobom meniť.

Slušnosť

Ľudia sa v ŠVL správajú slušne a aj počas prestávok ostávajú v tichosti.

• Každý zodpovedá za všetky aktivity podniknuté prostredníctvom jemu prideleného
konta.

§3

• Každý zodpovedá za všetky údaje vytvorené
prostredníctvom jeho konta.

Prístup

• Počas vyučovacieho času majú prístup do
ŠVL povolený žiaci s vyučovaním, počas prestávok aj žiaci, ktorým vo vyučovacom čase
nie je zakázaný prístup.

Z toho vyplýva, že každý by si mal vo svojom záujme dávať pozor na svoje konto a pravidelne si
meniť heslá.

• V mimovyučovacom čase má každý žiak možnosť prístupu do ŠVL, pokiaľ správca ŠVL
alebo poverený učiteľ nerozhodol inak.

§7

Je zakázané akýmkoľvek spôsobom zasahovať do
hardvérového vybavenia ŠVL a taktiež meniť
akékoľvek softvérové nastavenia (okrem nastavení
vlastného konta). Za hardvér sa nepovažujú neelektronické zariadenia ako tabuľa, okná, krieda, alebo
špongia.

• Vo vyučovacom čase majú žiaci ZŠ, príma –
kvarta, PYP1 – MYP3 zakázaný prístup.
Za vyučovací čas sa považuje doba 8:00 – 14:15.

§4

Zariadenie

Poriadok

• Prepájanie káblov a myší sa považuje za
zásah do hardvérového vybavenia ŠVL.

• Vstup do priestorov ŠVL je povolený LEN v
prezúvkach.

§8

• Žiak je pred odchodom zo ŠVL povinný zanechať svoje miesto upratané a čisté a odhlásiť
sa zo siete. Neúspešné odhlásenie sa nepovažuje za odhlásenie.

Hry

Hranie počítačových hier je v ŠVL zakázané. Výnimku tvoria hry naprogramované žiakom a hrané
za účelom testovania. Podmienkou je prítomnosť
zdrojového kódu a schopnosť ho na požiadanie vysvetliť.

• V ŠVL je zakázané konzumovať ľubovoľné potraviny.
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§9

• Vykonávať akúkoľvek nelegálnu činnosť prostredníctvom servra

Využitie

• Je zakázané pokúšať sa obísť obmedzenia,
ktoré sú nastavené na sieti.

AKÁKOĽVEK snaha (vrátane ”omylov”) o
porušenie vyššie uvedeného sa trestá automatickým odobratím prístupu ku kontu na
minimálne jeden týždeň a, po následnom
prešetrení, tvrdšími opatreniami podľa sekcie 12.

• Žiaci nesmú využívať vybavenie ŠVL na komerčné účely.
• Je zakázané podieľať sa na distribúcií akýchkoľvek materiálov formou porušujúcou autorské práva a/alebo licenciu daného materiálu.

§11

• Je zakázané pristupovať na zariadenia na
sieti, okrem zariadení poskytujúcich verejné
služby.

WiFi

V budove školy je pre študentov dostupná bezdrôtová sieť WiFi s menom siete (SSID) gjh.

• Je zakázané navštevovať nevhodné stránky
(hry, pornografia, warez a podobne). Návštevy takýchto stránok sú zaznamenávané a
navštevujúca osoba môže byť sankcionovaná.

• Pre WiFi platia všetky body zo sekcie Využitie

• V učebniach ŠVL je pre žiakov k dispozícií
čiernobiela sieťová tlačiareň. Vytlačenie dokumentu podlieha súhlasu správcu alebo poverenej osoby.

• Porušenie nariadení sa trestá odobratím prístupu do školskej siete alebo podľa sekcie 12.

• Je zakázané pripájať opakovače siete.

§12

• Je zakázané zahlcovať verejnú sieťovú tlačiareň.

Správcovia ŠVL ako aj všetky osoby nimi poverené
majú právo v prípade podozrenia z porušenia niektorého z pravidiel na primeraný zásah, napríklad
obmedziť prístup do ŠVL alebo školskej siete. V
prípade hrubého porušenia, bude skutok nahlásený
triednemu učiteľovi a/alebo vedeniu.

• Je zakázané tlačiť neslušné dokumenty.

§10

Sankcie

Študentský server

Na škole je k dispozícií študentský server, kde
sa nachádzajú, okrem iného, vaše webstránky,
súbory a existuje naň možnosť vzdialeného prístupu. Server je považovaný za súčasť ŠVL a
platia všetky relevantné pravidlá uvedené vyššie.
Taktiež je zakázané:
• Pokúšať sa akýmkoľvek spôsobom obísť bezpečnostnú politiku nastavenú na servri
• Akýmkoľvek spôsobom zasahovať do systémových nastavení
• Pridávať, odstranovať a aktualizovať programy mimo vlastný domovský adresár
• Pokúšať sa akýmkoľvek spôsobom pristupovať k cudzím dátam, bez súhlasu majiteľa dát
• Pokúšať sa obmedziť činnosť systému
• Bez súhlasu správcu púšťať takzvané ”daemon” procesy. Za ”daemon” procesy sa považujú také procesy, ktoré bežia viac ako 2
hodiny. V prípade, že študent potrebuje aby
jeho program bežal dlhšie, kontaktuje správcov.
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