
PROVOZNÍ ŘÁD INTERNETOVÉ KLUBOVNY 
DM SZŠ TURNOV 

1. Internetová klubovna je primárně určena pro žáky ubytované na DM SZŠ. 

2. Uživatel internetové klubovny je povinen se seznámit s jejím provozním řádem a je 
povinen nahlásit svůj příchod i odchod vychovatelce či službě na vrátnici. 

3. Počet studentů v internetové klubovně je z provozních a bezpečnostních důvodů 
omezen na 7 osob. 

4. Uživatel internetové klubovny je povinen před zahájením práce zkontrolovat své 
pracoviště. Všechny zjištěné závady na hardwaru, softwaru či vybavení místnosti 
nahlásí bez prodlení vychovatelce či službě na vrátnici. 

5. Před zahájením práce se uživatel přihlásí do operačního systému počítače 
přiděleným uživatelským jménem, po skončení práce je povinen se odhlásit. 

6. Pro práci v internetové klubovně platí následující priority – nejvyšší prioritu má 
organizovaná výuka, následují individuální aktivity související s potřebami školy 
(příprava na vyučování, referáty, seminární práce, úkoly, samostudium, vyhledávání 
informací pro potřeby výuky), dále pak soukromé aktivity rozvíjející osobnost 
(získávání informací, rozšiřování vědomostí), na posledním místě jsou ostatní 
soukromé aktivity. 

7. Uživatel se musí chovat tak, aby nepoškodil zařízení internetové klubovny, tj. počítače 
a jejich příslušenství, židle, stoly a ostatní vybavení. Je zakázáno počítače, jejich 
příslušenství a jakékoli další součásti vybavení internetové klubovny rozebírat, 
přemísťovat nebo odnášet z prostoru internetové klubovny. 

8. Uživatel smí s výpočetní technikou manipulovat výhradně na běžné uživatelské 
úrovni. Je zakázáno jakkoli zasahovat do kabeláže v internetové klubovně, tj. 
připojovat či odpojovat počítače, jejich příslušenství či jiná zařízení do datových nebo 
zásuvkových rozvodů (včetně nabíjení mobilních telefonů apod.). 

9. Není dovoleno stahovat či spouštět soubory, jimiž může být ohrožena funkčnost, 
stabilita či bezpečnost počítačové sítě. 

10. Na počítačích v internetové klubovně není dovoleno instalovat nové programy, měnit 
jakákoli nastavení operačního systému či instalovaných programů nebo spouštět 
programy stažené z internetu nebo výměnných zařízení (CD, DVD, flash disk apod.). 

11. Je zakázáno využívat zařízení internetové klubovny ke komerčním účelům, pro 
politickou nebo náboženskou agitaci, k propagaci násilí, rasismu apod., a pro 
prohlížení a manipulaci s obsahem s pornografickou, rasistickou a podobnou 
tématikou a obsahem, který je v rozporu s platnými zákony. 

12. Uživatel internetové klubovny nesmí svojí činností obtěžovat ostatní uživatele 
počítačové sítě a internetové klubovny. 

13. Vstup do internetové klubovny je povolen pouze po přezutí. 

14. Do prostoru internetové klubovny není dovoleno vnášet jakékoli jídlo nebo nápoje. 

15. Uživatelům internetové klubovny je umožněn tisk na laserové tiskárně. V případě 
zájmu o tisk uživatel běžným způsobem odešle požadovaný dokument k tisku a poté 
kontaktuje vychovatelku nebo službu na vrátnici, která mu výtisk vydá a vybere od něj 
poplatek ve výši 1 Kč za vytištěnou stranu formátu A4. 

 
V Turnově 1. 9. 2010 Mgr. Lenka Nováková 
 ředitelka školy a DM 


