Pravidlá pre akceptovateľné použite internetu a počítačovej siete školy
Odôvodnenie
Keďže všetci žiaci používajú ICT (internetové a počítačové technológie) na lepšie porozumenie
ich osnov, žiaci prichádzajú do styku s obsahom internetu. Učitelia by mali navigovať žiakov na
web stránky, ktoré prispievajú k ich učeniu a vylepšia ich vzdelávací zážitok. V záujme ochrániť
žiakov od akéhokoľvek podstatného nebezpečenstva, je povinnosťou zamestnancov školy,
podniknúť nevyhnutné kroky a zamedziť prístup k nevhodným materiálom nájdeným na
internete a popri tom ich smerovať k miestam na internete, z ktorých môžu žiaci ťažiť.
Zmysel
Používať internet v štruktúrovanej a kontrolovanej miere:
 Nabádať žiakov na prístup internetu v miestach z ktorých môžu získavať vedomosti a lepšie
porozumieť učebným osnovám Severného Írska a jeho špecifikovaným predmetom.
 Zaisťuje aby žiaci získavali schopnosti ktoré by pre nich boli vhodné nielen v škole, ale tiež
v ich neskoršom živote, štúdiu, tréningu či práci.
 Ochrániť žiakov od neželaných skúsenosti a vplyvu pri používaní internetu.
 Nabádať žiakov aby pri používaní počítačov brali ohľad aj na iných používateľov.
 Trénovať žiakov v správnej miere pri používaní internetu a počítačovej siete.
Smernice
Každý učiteľ má potrebné vedomosti a skúsenosti na monitorovanie používaného média každého
žiaka. Učitelia si pravidelne obnovujú ich zručnosti a vedomosti aby mohli viesť žiakov
k vhodným materiálom na internete. Mimo školy nesú rodičia/opatrovatelia rovnakú
zodpovednosť pri informáciách z médií ako sú napríklad televízor, mobilne telefóny, filmy,
rádio, CD.
Učitelia radi poradia rodičom o domácom používaní počítačov a prístupe na internet.
 Škola poskytuje filtrovaný a monitorovaný prístup na internet pre žiakov a zamestnancov. No
keďže žiaden filter nie je úplne spoľahlivý, učitelia sa starajú o to, aby sa žiaci chovali
zodpovedne.
 Kópia Pravidiel pre akceptovateľné použitie Internetu je dostupná na vyžiadanie rodičom.
 Žiaci a personál sú informovaný o tom, že škola sleduje a zaznamenáva navštívené web
stránky, výsledky vyhľadávania na internete a tiež ich prijaté a odoslané emaily.

 Žiaci a rodičia sú si vedomí toho, že súbory a komunikácia na školskej sieti je monitorovaná.
Aj keď súkromie je prirodzene rešpektované a chránené heslovou kontrolou, užívatelia si
musia byť vedomí toho, že súbory uložené na školských serveroch nie sú nevyhnutne
privátne.
Žiaci sú nabádaní k:
 používaniu emailových zariadení na komunikáciu s ostatnými žiakmi a školami v rámci
školských aktivít
 používanie internetu na skúmanie a rozoberanie školských predmetov
 rozvíjanie schopnosti s ICT zručnosťami a všeobecnými výskumnými schopnosťami
Žiaci nemajú dovolené:
 Kopírovať, ukladať, alebo distribuovať materiály chránene autorskými právami bez súhlasu.
Ak si žiak nie je istý, či je materiál chránený autorskými právami, učiteľ poskytne potrebné
informácie na ich vedenie.
 Predplácať/odoberať akékoľvek služby, alebo objednávať akýkoľvek materiál či služby.
 Hrať počítačové hry, alebo používať interaktívne “chat“ siete.
 Použite siete takým spôsobom, že narúša využitie siete inými Užívatelia
 Sťahovať programy, alebo iné súbory bez dovolenia.
 Inštalovať programy na nejaký zo školských počítačov pokiaľ to nie je povolené učiteľom.
 Posielať nevhodné emaily.
 Publikovať, zdieľať alebo distribuovať akékoľvek osobné informácie o hocakom užívateľovi
(ako sú: domáca adresa, emailová adresa, telefónne čísla)
 Používať hesla iných užívateľov, alebo povoliť inému užívateľovi používať ich vlastné heslo.
 Komunikujte s ostatnými akékoľvek informácie, alebo sa zapojiť do akejkoľvek činnosti,
ktorá môže viesť k strate alebo poškodeniu na inú prácu žiaka
 Používať internetové služby v neprítomnosti učiteľa.
 Prijať, poslať, kopírovať alebo zobrazovať ofenzívne informácie alebo obrázky.
 Používať obscénne, diskriminačné, alebo rasistické poznámky, týrať, napadať či urážať
iných.
 Ničiť počítače, počítačové systémy alebo počítačové siete.
 Používať počítačové vybavenie na akékoľvek aktivity porušujúce školské pravidlá.

