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Provozní řád multimediální studovny
a pracovních stanic pro práci s Internetem
ÚČEL VYUŽÍVÁNÍ VÝPOČETNÍ TECHNIKY
Výpočetní technika s přístupem k Internetu je poskytována za následujících podmínek k
volnému využívání služeb Internetu. Používaní těchto prostředků je výsadou, nikoliv právem, a
může být uživateli odepřeno z technických, disciplinárních i jiných důvodů.
Stanice pro práci s Internetem jsou dostupné na odděleních, pobočkách knihovny a
v Multimediální studovně.
OBECNÁ A ORGANIZAČNÍ USTANOVENÍ
1. Způsob práce uživatele s výpočetní technikou je přesně vymezen na příslušném
pracovišti. Uživatel je povinen podrobit se před začátkem práce příslušné evidenci
provozu systému. Vyjadřuje tak souhlas s monitorováním veškeré své aktivity na
prostředcích výpočetní techniky a zavazuje se dodržovat ustanovení výpůjčního řádu.
2. Uživatelé pracují samostatně. Uživatel musí ovládat základy práce na počítači s
operačním systémem Windows a základní principy práce s počítačovou sítí Internet.

UŽIVATELÉ INTERNETU
1. Uživatelé s platnou registrací mají přístup na internet v knihovně zdarma. Ostatní
uživatelé platí sazbu podle ceníku za strojový čas. Uživatel musí dbát pokynů
pracovníka multimediální studovny nebo knihovny. V případě porušení provozního řádu
může být uživatel z knihovny vykázán. Tím nezaniká povinnost zaplatit stanovený
poplatek za použití Internetu ( viz ceník).
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PROVOZNÍ PODMÍNKY
1. Provoz může být omezen nebo přerušen z důvodů nezbytné technické (hardwarové nebo
softwarové) údržby, případně z jiných závažných důvodů.
2. Uživatel je povinen zachovávat klid, nesmí rušit svým počínáním ostatní uživatele,
zachovávat pravidla slušného chování a pravidla chování v počítačové síti. S výpočetní
technikou musí uživatel zacházet šetrně. Uživatel je povinen okamžitě ohlásit
pracovníku knihovny zjištěnou závadu nebo ztrátu. Počítačové místo slouží k užívání
pouze pro jednoho uživatele.
3. Uživateli není dovoleno zasahovat do konfigurace počítače a je plně odpovědný za
škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod
způsobených jím zanesenými viry. Pokud uživatel pro svou činnost potřebuje jiné než
nainstalované programové vybavení, musí v této věci jednat s pracovníkem knihovny.
Programové vybavení je možné používat jen pro takovou činnost, pro kterou je určeno.
4. Je dovoleno používat služeb WWW, Gopher, Telnet. a FTP jako klient. Pomocí
elektronické pošty a služby FTP může uživatel odesílat vlastní soubory, které si přinesl
na přenosném médiu.
5. Uživatel je povinen využívat nejbližší prostředky sítě, které danou službu poskytují.
Elektronickou poštu je možné používat prostřednictvím veřejně přístupných
poštovních služeb (post.cz, centrum.cz, seznam.cz apod.).
6. Uživatel je povinen dbát na to, aby jeho zprávy byly přesně adresované a nedocházelo k
nežádoucímu obtěžování ostatních uživatelů rozesíláním řetězových dopisů nebo dopisů
adresovaných na seznamy adres shromážděných bez souhlasu adresáta.
7. Používání rekreačního software ( hraní počítačových her) je povoleno výhradně v případě
není-li jiný zájem o využití strojového času. Pracovník knihovny může tuto dobu zkrátit a
upřednostnit jiného uživatele na úkor uživatelů provozujících rekreační software.
Časovou jednotkou pro práci s rekreačním softwarem (PC hry) je 60 minut pro
jednoho uživatele/den bez možnosti prodloužení.
8. V případě více zájemců o využití počítačové stanice, může pracovník knihovny
omezit využití PC na 30 minut. Rezervovat PC stanici lze telefonicky nebo e-mailem.
V Multimediální studovně lze rezervovat stanici maximálně na 1 hodinu, na
ostatních pracovištích na 30 minut.
9. Veškeré diskety, flash disky a podobná zařízení, která chce uživatel
připojit k technickému vybavení musí být předloženy obsluze ke kontrole.
10. Informace a soubory získané při práci s Internetem si může uživatel odnést na disketě
nebo jiném přenosném zařízení.
11. Knihovna nenese odpovědnost za obsah souborů a materiálů stažených z Internetu,
zvláště pak obsahují-li viry. Neodpovídá za rychlost spojení a/nebo dostupnost
jednotlivých služeb a zdrojů Internetu. Neodpovídá za možné škody vzniklé činností
nebo nečinností uživatele Internetu.
12. Knihovna nezodpovídá za ztrátu uživatelských dat vzniklou jakýmkoliv způsobem.
13. Provoz v počítačové síti knihovny je monitorován za účelem optimalizace, zjišťování
chybových stavů a dodržování provozního řádu. Záznamů z tohoto monitorování
může být použito pro prokázání porušení provozního řádu.
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14. Uživatel nese plnou právní zodpovědnost za svou činnost a za obsah jím
šířených materiálů podle platných zákonů České republiky.

NENÍ DOVOLENO
1. Uživateli není dovoleno: postupovat užívání výpočetní techniky jiným osobám,
vědomě narušovat práci nebo soukromí ostatních uživatelů počítačové sítě, jakož i chod
a výkonnost sítě např. nadměrným přetěžováním, či k šíření počítačových virů.
2. Zneužít nedbalosti nebo neznalosti jiného uživatele výpočetní techniky nebo zastaralosti
programového vybavení k tomu, aby pracoval pod cizí identitou nebo získával přístup k
prostředkům, které mu nepřísluší nebo prováděl činnost, která mu nepřísluší. Pokud by
se tak stalo, a to i v důsledku hardwarové nebo softwarové chyby systému, je povinen
tuto skutečnost neprodleně nahlásit pracovníku knihovny.
3. Ničit integritu informací uložených v počítačích.
4. Používat jiné programové vybavení než to, které je mu knihovnou dáno k dispozici,
zejména nesmí při práci používat vlastní programy.
5. Instalovat jakékoliv aplikace stažené z Internetu, měnit nastavení programového vybavení
nebo restartovat počítač, kopírovat nebo distribuovat části operačního systému knihovny
a nainstalovaných aplikací.
6. Šířit nelegální programové vybavení nebo ostatní materiály, tj. takové, které
nebylo získáno nebo není používáno v souladu se zákony a licenčními podmínkami
provozovatele serverů Internetových služeb.
7. Šířit obchodní informace, politickou, rasovou nebo náboženskou agitaci nebo odkazy na
takové materiály.
8. Odesílat dopisy s falešnou identitou za účelem podvodu, zastrašování a získání
neoprávněných informací.
9. Šířit poplašné zprávy, vulgární materiály, pornografické materiály nebo materiály,
které jsou v rozporu se zákonem.
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