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PROVOZNÍ ŘÁD INTERNETOVÝCH KLUBOVEN NA DM 
 

Budova A + B 

 

 

 
 

Střední školy stavebních řemesel Brno – Bosonohy,  
příspěvková organizace, Pražská 38b 

 
S platností a účinností od 1. 9. 2022 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Vypracoval: Mgr. Komínek Roman 
       ZŘ VMV 
 
 
 

 
 

Ing. Jiří Košťál 
    ředitel SŠSŘ B-B, příspěvková organizace 
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PROVOZNÍ ŘÁD INTERNETOVÝCH KLUBOVEN NA DM 
 

 

Budova A + B 

1. Internetové klubovny jsou součástí DM a za splnění níže uvedených podmínek jsou 
přístupné pro všechny žáky ubytované na DM. 

2. Provozní doba:  
Pondělí - čtvrtek   od 14:00 – 20:00 hod., zahájení provozu je vždy v celou hodinu. 

3. Správcem internetové klubovny je pí. Mlaskačová sekce 2B, která je pověřena 
vedením agendy. V případě nepřítomnosti ji v plném rozsahu zastupuje vedoucí 
vychovatel Mgr. Petr Zukal                                                      

4. Užívání internetu v internetové klubovně je s výjimkou tisku zdarma.  
 

Provozní podmínky: 
 Uživatelé se přihlásí u správce a nahlásí dobu užití internetu.  

 Uživatel obdrží klíče označené číslem pracoviště, zkontroluje, zda souhlasí převzaté 
náležitosti pro provoz a stav pracoviště.  

 Počítač provozujeme v suchém a čistém prostředí, v učebně nekonzumujeme jídlo 
ani pití. 

 V místnosti zachováváme čistotu a řídíme se pokyny vychovatele. 

 Nemanipulujeme s počítačem ani příslušenstvím učebny. 

 Počítač nevystavujeme otřesům a nárazům. Klávesnici ovládáme lehkými stisky 
kláves. 

 Nespouštíme neznámé programy a tisky dokumentů. 

 Do internetové místnosti nenosíme vlastní CD ani jiná média. 

 Po řádném ukončení práce s počítačem uklidíme pracoviště. 

 Zjištěné závady jakéhokoliv charakteru okamžitě hlásíme vychovateli. 

 Před odchodem z klubovny musí uživatel zkontrolovat zavření oken. 

 Po ukončení provozu uživatel vrátí klíče správci internetové místnosti. 

 Zjištěné závady neprodleně ohlásit správci internetové místnosti. 

 V učebně je nutno dodržovat ustanovení vnitřního řádu DM. 
 

Uživateli PC je přísně zakázáno:    
 Mazat historii a měnit systém nastavení.  

 Instalovat jakékoliv programy mimo ICQ a pakovacích programů. 

 Kopírovat software v počítačové síti školy a dále jej šířit. 

 Využívat veřejně přístupných zdrojů informací v rozporu se zákonem a pověstí školy. 

 Přinášet do klubovny nápoje a potraviny. 

 Fyzicky zasahovat do PC, pouštět internetová rádia a stahovat větší soubory než 10 
MB.  

 Navštěvovat jakékoliv ilegální stránky. 

 Vypínat antivir. 
 
Všichni uživatelé internetové klubovny jsou povinni řídit se tímto provozním 
řádem. V případě jeho nedodržení bude uživatel z možnosti užívat PC na DM 
vyloučen. 
 
Provozní řád nabývá platnosti 1. září 2022                                                                                                      

 
V Brně 1. září 2022 
Vypracoval:  Mgr. Roman Komínek 
  ZŘ VMV 
                                                                                         Ing. Jiří Košťál      
                                                                           ředitel SŠSŘ B-B, příspěvková organizace                                                                     


