
Pravidlá pre prácu s Internetom 

1. Je zakázané pokúšať sa preniknúť do sietí a počítačových systémov pripojených na Internet, je 

zakázané snažiť sa získať cudzie heslá a informácie smerujúce k nabúraniu iných systémov. 

2. Je zakázané navštevovať stránky obsahujúce pornografický materiál, odkazy na nelegálny 

software, neslušné výrazy, stránky propagujúce zneužívanie drog, brutalitu, rasovú a inú 

neznášanlivosť a iný kontroverzný materiál (v sporných prípadoch má poverený dozor právo 

rozhodnúť, či je materiál na stránke kontroverzný). 

3. Je zakázané akýmkoľvek spôsobom realizovať činnosti smerujúce ku kyberšikane, ak o takejto 

činnosti viem, je potrebné to nahlásiť pedagogickému zamestnancovi. 

4. Používateľ zodpovedá za obsah a správu diskového priestoru svojho konta. 

5. V čase najväčšieho vyťaženia je obmedzené sťahovanie súborov cez FTP. 

6. Stiahnuté programy a súbory treba kontrolovať, či neobsahujú vírusy. Rovnako je treba 

skontrolovať celý systém po prezeraní takýchto programov. 

7. Je na používateľovi, aby neporušoval autorské práva pri programoch, ktoré používa a uchováva 

na svojom konte. 

 

Úlohy osoby poverenej dozorom: 

1. informovať žiakov o správnom použití pred vytváraním stránok, 

2. zhodnotiť, či práca študentov má pre školu význam, 

3. prekontrolovať študentmi vytvorený materiál a zhodnotiť, či môže byť publikovaný, 

4. informovať vedenie školy v prípade zneužitia elektronických informačných zdrojov. 

 

Škola umožní prístup k Internetu všetkým zamestnancom a študentom. Škola umožní prístup 

k Internetu podľa možností aj po vyučovaní, o čom treba informovať správcu počítačovej siete. 

 

Pravidlá pre publikovanie na WWW stránkach 

1. Publikovaný materiál nesmie obsahovať alebo odkazovať na stránky obsahujúce údaje, ktoré sú 

nebezpečné pre používateľov alebo majú otáznu hodnotu. 

2. Študentská práca nesmie byť publikovaná bez vedomia študentov a ich rodičov. Obaja musia 

vyplniť a podpísať príslušný formulár. Výnimkou je len práca študenta, ktorá je súčasťou iného 

projektu. 

3. V žiadnom prípade sa na stránkach školy nesmú zjaviť voľne prístupné osobné údaje študentov 

ako sú ich adresy alebo telefónne čísla. 

4. Webmaster a spolupracujúci učiteľ by mal dbať na zachovanie autorských prác iných osôb. 

 

 

    Mgr. Beáta Kováčová 

riaditeľka školy 


