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Čl. 1 

Základné pojmy 

 

1) Počítačová sieť Obchodnej akadémie v Seredi – programové a technické vybavenie pripojené do 

školskej počítačovej siete. 
2) Správca – systémový administrátor – poverený správou počítačovej siete. Je zodpovedný za funkciu, 

údržbu a inováciu systémov jednotlivých serverov, pracovných staníc a informačno-komunikačných 

technológií školy.  

3) Správca webového sídla – zamestnanec školy, ktorý publikuje a upravuje údaje na webovom sídle 
školy. 

4) Správca učebne informatiky a administratívy a korešpondencie – učiteľ, ktorý je zodpovedný za 

poriadok v učebni a v spolupráci so správcom siete je zodpovedný za stav počítačov a IKT v učebni. 
5) Oprávnený užívateľ siete – žiak alebo zamestnanec, ktorý má užívateľské práva (prihlasovacie meno, 

heslo, domovský adresár), určené systémovým administrátorom. 

6) Konto – užívateľská identifikácia daná užívateľským menom, prístupovými právami, heslom 
a adresárom v počítačovej siete OA. 

7) Schránka – e-mailová schránka daná menom a heslom.. 

8) WifiEdu – bezdrôtová počítačová sieť poskytnutá Infovekom a realizovaná spoločnosťou T-Com, ktorá 

zabezpečuje internetové pripojenie pre žiakov a kabinety. Táto sieť je nezávislá na lokálne ethernet/wifi 
sieti školy. 

 

 

Čl. 2 

Všeobecné ustanovenia 

 

1) Učebne informatiky a učebne administratívy a korešpondencie slúžia na zabezpečenie vyučovania 
a štúdia žiakov Obchodnej akadémie Sereď a pre zamestnancov školy. 

2) Jednou z podmienok zabezpečujúcich spoľahlivú  prevádzku učební je dodržiavanie pokynov tohto 

Prevádzkového poriadku. 
 

 

Čl. 3 

Pravidlá používania učební informatiky a administratívy a korešpondencie  

 

1) Užívatelia sú povinní šetrne zaobchádzať s vybavením ako aj s priestormi učební. Žiak preberá 

zodpovednosť za škody vzniknuté nedbanlivou manipuláciou alebo úmyselným poškodením zariadenia 
a je povinný uhradiť školu vyčíslenú škodovou komisiou školy 

2) Učebne sa môžu využívať len podľa platného školského rozvrhu a rozpisu krúžkovej činnosti. Iné 

aktivity (prednášky, besedy) v nich  organizované musia byť vopred schválené vedením školy. 
3) Vstup do učební v prípade žiakov je zásadne povolený iba v sprievode vyučujúceho a len v prezuvkách. 

4) Otváranie a zamykanie dverí do učební vykonáva príslušný vyučujúci. Zamestnanci majú kľúč 

zapožičaný z kabinetu vyučujúcich informatiky. 
5) Žiak je povinný na začiatku hodiny skontrolovať svoje "pracovisko" - každú poruchu, chybu, prípadne 

neúplnosť hlásiť vyučujúcemu. 

6) Elektrické zariadenia obsluhuje len vyučujúci. Žiak má zákaz  akokoľvek zasahovať do elektrických 

súčastí pracoviska a nabíjať mobil, tablet alebo notebook. 
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7) V učebniach je zakázané jesť, piť, znečisťovať pracovisko a používať mobilný telefón. 

8) Na poslednej vyučovacej hodine daného dňa vyučujúci skontroluje priestory, zabezpečí vypnutie 
základných jednotiek a monitorov, vypne osvetlenie a uzatvorí vodovodné kohútiky a okná. 

9) Po skončení hodiny  je vyučujúci povinný skontrolovať stav a vybavenie učebne. 

10) V školskej sieti smie pracovať len užívateľ, ktorý má vytvorené konto a oboznámil sa s týmto 
prevádzkovým poriadkom. 

11) Užívateľ pracuje v sieti pod užívateľským menom, ktoré mu bolo pridelené. Je zodpovedný za škody 

vzniknuté zneužitím jeho konta v dôsledku nedbanlivosti, resp. zverejnením svojho hesla inému 

užívateľovi. Heslo pridelené užívateľovi správcom siete pri definovaní konta si musí užívateľ zmeniť. Po 
ukončení práce v sieti sa užívateľ musí odhlásiť. 

12) Užívateľ nepoužije žiadne prostriedky na získanie iných prístupových práv či privilegovaného stavu, než 

ktorý mu bol pridelený systémovým administrátorom, ani sa nepokúsi získať neoprávnený prístup 
k chráneným informáciám a údajom iných užívateľov. Užívateľ nesmie zverejniť svoje heslo a tým 

umožniť inej osobe prístup do školskej siete. Užívateľ sa nesmie pokúšať o prienik do iných sieťových 

zdrojov a systémov, ku ktorým nemá oprávnený prístup. 

13) Užívateľ nesmie vedome rušiť prácu ostatných užívateľov siete, ani chod a výkonnosť siete ako celku 
(napr. prenosom súborov počas veľkej prevádzky siete, zasahovať do nastavení jednotlivých 

vyučovacích programov a počítač ako takého, kopírovať ilegálny softvér, narúšať alebo odstraňovať 

pôvodný software atď.) 
14) Užívateľ nesmie používať sieť k neoprávnenému prístupu do iných sietí, k šíreniu počítačových vírusov 

a iných škodiacich alebo činnosť sledujúcich programov. Nesmie zahlcovať ostatných užívateľov siete 

a internetu nevyžiadanými správami (flooding) alebo ich e-mailové schránky nevyžiadanou poštou 
(SPAM). 

15) Je zakázané hrať počítačové hry, používať chat a facebook počas vyučovacej hodiny, ak nie je 

predmetom obsahu hodiny.  

16) Užívateľ nesmie inštalovať nový softvér bez oprávnenia a bez vedomia správcu siete. 
17) Užívateľ zodpovedá za obsah predeleného diskového priestoru. Dbá na to, aby sa v jeho priečinkoch 

nachádzali len potrebné súbory pre výučbu a štúdium, pravidelne maže ich nepotrebný obsah. Na názvy 

priečinkov a súborov používa len vhodné mená Je povinný dodržiavať predpísanú veľkosť svojho 
vyhradeného priestoru na disku. V opodstatnenom prípade je možné požiadať správcu siete o dočasnú 

alebo trvalú zmenu veľkosti vyhradeného priestoru.  

18) Je zakázané  používať elektronickú poštu a zasielanie správ  k opakovanému zasielaniu nevyžiadanej 
pošty a k šíreniu obchodných informácií, politickej agitácie, protizákonných materiálov, vulgárnych 

a urážajúcich výrazov, anonymných, nepravdivých či zavádzajúcich informácií. Je zakázané 

navštevovanie stránok propagujúcich násilie, brutalitu, fašizmus, rasizmus ako i stránky obsahujúce 

pornografiu.  
19) Súbory stiahnuté z internetu alebo iného miesta  mimo našej lokálnej siete, prípadne v podobe prílohy 

pošty v e-mailovej schránke, je užívate povinný kontrolovať na prítomnosť vírusov. Každé vlastné 

médium (CD, DVD, Pamäťová karta, USB disk, externý disk a pod.) je užívateľ povinný dať na 
otestovanie svojmu vyučujúcemu, ktorý prekontroluje obsah média dostupným antivírusovým 

programom. 

20) Užívateľ nesmie meniť konfiguračné súbory na počítači lokálnej stanici. Pokiaľ zistí, že sa systém správa 

nekorektne, je povinný oznámiť túto skutočnosť vyučujúcemu, ktorý ju postúpi správcovi. 
21) Užívateľ nesmie svojvoľne premiestňovať súčasti svojho pracoviska alebo učebne . 

22) Užívateľské konto žiaka a prislúchajúci adresár budú zmazané ukončením štúdia najneskôr 30. 

septembra príslušného roka. Užívateľské konto zamestnanca  a prislúchajúci adresár budú zrušené dňom 
ukončenia pracovného pomeru. 

23) Aktualizáciu, obnovenie a zakúpenie aplikačného softvéru pre daný študijný predmet má na starosti jeho 

vyučujúci, ktorý zabezpečí a dodá inštalačnú verziu správcovi siete, ktorý zabezpečí jeho funkčnosť.  
 

 

Čl. 4 

Úlohy správcu počítačovej siete  

 

1) Správca je zodpovedný za trvalé pripojenie stanice k sieti a jej funkčnosť. Iní užívatelia môžu stanicu 

používať len s jeho súhlasom. 
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2) Správca siete musí trvale zabezpečovať jej nezavírovanie ako prevenciu pred možným zavírení celej 

siete. Každé médium vkladané do pracovnej stanice musí byť kontrolované antivírovým programom.  
3) V prípade nahlásenia neobvyklého alebo nekorektného správania sa siete, správca analyzuje uvedené 

informácie a vykoná potrebné opatrenia. 

4) Správca má právo zmazať všetky "nevhodné" súbory a súbory s "nevhodným" pomenovaním 
nachádzajúce sa kdekoľvek na diskoch. 

 

 

Čl. 5 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Tento prevádzkový poriadok je umiestnený na viditeľnom mieste v uvedených učebniach a na 
webovom sídle školy: www.oasered.sk 

2. Prevádzkovateľ učební a ich užívatelia sú povinní dodržať vydané pokyny protipožiarnych a 

bezpečnostných predpisov.  

3. Škola si vyhradzuje právo v priebehu školského roka tento poriadok modifikovať.  
4. Porušenie pravidiel tohto Prevádzkového poriadku sa u žiaka klasifikuje ako hrubé porušenie 

disciplíny a budú prijaté voči nemu opatrenia v súlade so školským poriadkom. V prípade 

zamestnanca pôjde o porušenie pracovnej disciplíny a bude voči nemu postupované v súlade 
s pracovným poriadkom. 

5. Tento prevádzkový poriadok nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia. 

 

 

 

  

 


