České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní
Oddělení počítačové techniky a síťových služeb

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
FAKULTA DOPRAVNÍ

PROVOZNÍ ŘÁD POČÍTAČOVÝCH UČEBEN
Podle ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění a Statutu
ČVUT FD děkan ČVUT v Praze Fakulty dopravní vydává tento provozní řád
počítačové učebny na fakultě:
1)

Počítačové učebny umístěné na ČVUT FD (dále jen “počítačové učebny”)
slouží k výuce studentů a k jejich individuálnímu studiu s použitím
technického vybavení počítačové učebny.

2)

Technické vybavení počítačové učebny slouží výhradně k výuce studentů a k
jejich individuální studijní činnosti.

3)

Přístup do počítačové učebny mají kromě studentů, také akademičtí
pracovníci ČVUT FD a správci sítě, kteří před vstupem do učebny prokáží
svůj aktivní statut vůči ČVUT FD pomocí platného:


Průkazu studenta ČVUT nebo Průkazu ISIC se znakem ČVUT



Průkazu zaměstnance ČVUT nebo Průkazu ITIC se znakem ČVUT



Klíčenkou ČVUT

(vstup do počítačové učebny je zabezpečen bezkontaktním bezpečnostním
zařízením, které neumožní vstup osobě, která se neprokáže platným
průkazem)
4)

Je povinností každé osoby, která chce vstoupit do počítačové učebny, aby se
identifikovala vůči bezpečnostnímu zařízení (bezkontaktní čidla umístěná u
vstupních dveří). Při odchodu z počítačové učebny se osoba opět identifikuje
vůči bezpečnostnímu zařízení.

5)

Je povinností osob, které chtějí využívat počítačové učebny mít aktivní
průkaz či klíčenku nebo učinit patřičné kroky k jejich funkčnosti – zajišťuje
Vydavatelství průkazů v Dejvicích.


http://www.cvut.cz/informace-pro-studenty/prukazy

6)

Studenti a ostatní uživatelé technického vybavení jsou povinni dbát
ustanovení tohoto Provozního řádu a jeho doplňků. Mohou při výuce nebo při
individuální činnosti používat vybavení počítačové učebny či svoje zařízení,
které ovšem neznemožní funkčnost ostatních zařízení či pro ně
nepředstavuje bezpečnostní hrozbu.

7)

Do pracovních stanic se nesmějí instalovat (či používat) žádné programy a
uživatel nesmí činit kroky, které by ohrozili funkčnost pracovní stanice.

8)

Při práci s technickým vybavením počítačové učebny jsou studenti a ostatní
uživatelé odpovědni za případné škody podle občanského zákoníku.
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9)

Při příchodu do počítačové učebny se každý přesvědčí o stavu inventáře. Při
zjištění jakýchkoli nedostatků (chybějící či zjevně poškozený inventář,
provozní poruchy technického vybavení [nefunkční počítač, atd.]) je
povinností tuto skutečnost neprodleně nahlásit zaměstnancům správy sítě, a
to buď osobně nebo prostřednictvím aplikace https://helpdesk.cvut.cz.

10) Správci sítě mají pověření provádět průběžnou namátkovou kontrolu
počítačové učebny a dodržování Provozního řádu.
11) Vstupem oprávněné osoby do počítačové učebny tato osoba přebírá v plném
rozsahu odpovědnost za škodu podle občanského zákoníku.
12) Porušení povinností stanovených tímto Provozním řádem je porušením
studijních nebo občanských povinností a podléhá disciplinárnímu řízení ve
smyslu Disciplinárního řádu pro studenty ČVUT vyhlášeného rektorem ČVUT
ze dne 20. června 2006 a ustanovení o odpovědnosti za škodu podle
občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění.
13) Pravidla provozu v počítačových učebnách ČVUT FD, Pravidla užívání
počítačové sítě ČVUT FD a Poučení o bezpečnosti práce v počítačových
učebnách ČVUT FD jsou součásti (doplňky) tohoto Provozního řádu
počítačových pracoven.

Tento Provozní řád nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
V Praze dne 24. září 1999
aktualizován 30. 9. 2016
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