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                   Ekonomicko-správní fakulta 

                                            

 

 

Směrnice č. 2/2005 

 

upravující provoz počítačové sítě ESF, počítačových učeben a studoven a 

přednáškových sálů 
 

 

 

Podle čl. VI. odst. 3.2.1 organizačního řádu ESF vydávám tuto směrnici: 

 

1. Provoz počítačové sítě Ekonomicko-správní fakulty MU, článek 1  

2. Provoz učeben pro výuku, článek 2 

3. Provoz studoven pro samostatnou práci studentů, článek 3 

4. Provoz přednáškových sálů s instalovanou multimediální technikou, článek 4 

5. Sankce, článek 5 

6. Závěrečná ustanovení, článek 6 

 

 

Článek 1 

Provoz počítačové sítě ESF MU 

 

a) Uživatelé jsou povinni řídit se směrnicí rektora MU č. 2/03. 

b) Správcem sítě Ekonomicko-správní fakulty MU je Centrum informačních a 

komunikačních technologií (CIKT). 

c) Oprávnění uživatelé mají nárok na přidělení přístupových práv k prostředkům 

výpočetní techniky dle svého zařazení. 

d) Ukončením studia nebo zaměstnaneckého poměru na ESF MU příslušná uživatelská 

práva zanikají. 

 

  

Článek 2 

Provoz počítačových učeben pro výuku 

 

a) CIKT plně zodpovídá za provoz počítačových učeben. 

b) Učebny VT4, VT5, VT2 v režimu učebna, slouží výhradně pro řádnou výuku 

předmětů s využitím počítačů. 

c) Režim učebny VT2 je dán buď rozvrhem, nebo rozhodnutím vedoucího CIKT. 

d) Učebnu odemyká vyučující před začátkem hodiny, po dobu výuky zodpovídá za 

provoz a využití počítačů a dodržování provozního řádu učebny ze strany studentů. 

e) Je zakázáno jakýmkoli způsobem zasahovat do technického vybavení učeben, do 

hardwaru i softwaru počítačů. 

f) Veškeré závady v počítačových učebnách hlásí uživatelé buď osobně technikům 

CIKT, nebo na email cikt@econ.muni.cz . 
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g) Uživatelé jsou povinni v počítačových učebnách udržovat zvýšený pořádek a čistotu.      

V počítačových učebnách je zakázána konzumace potravin. 

h) Při odchodu z učebny zajistí vyučující vypnutí počítačů a učebnu uzamkne. Vypnutí 

počítačů neplatí pouze v případě, kdy je jisté, že v učebně bude v následující hodině 

probíhat výuka. 

i) Každý uživatel je povinen dbát všech bezpečnostních předpisů o práci s elektrickými 

zařízeními. Jakoukoli závadu ohrožující bezpečnost práce sdělí ihned vyučujícímu a 

pracovníkům CIKT. 

j) CIKT vydává vyučujícím klíče od počítačových učeben a to na dobu jednoho 

semestru. 

 

 

Článek 3 

Provoz počítačových studoven 

 

a) CIKT plně zodpovídá za provoz počítačových studoven. 

b) Studovny VT1, VT3, VT2 v režimu studovna, slouží pro samostatnou práci studentů 

c) Režim učebny VT2 je dán buď rozvrhem, nebo rozhodnutím vedoucího CIKT. 

d) Provozní doba: 

 v pracovní dny během semestru: 7:30 – 20:00 

 v pracovní dny během zkouškového období: 7:30 – 18:00 

 v sobotu a v neděli během semestru: 8:00 – 16:00 

 v pracovní dny během prázdnin: 8:00 - 16:00 

Případné výjimečné změny provozní doby stanoví vedoucí CIKT. 

e) Uživatelům je přístup do počítačové studovny umožněn pomocí čipové karty. 

f) Každý uživatel je povinen se přihlásit do přístupového systému při vstupu do 

počítačové studovny sejmutím své čipové karty ve snímači u dveří studovny. 

g) Při odchodu ze studovny je povinen uživatel odhlásit se z přístupového systému 

sejmutím své čipové karty ve snímači u dveří uvnitř studovny. 

h) Ve studovnách jsou zakázány aktivity, které přímo nesouvisí s výukou a posláním 

školy (hraní her, stahování pornografie, hudby, videa). 

i) Uživatelům je zakázáno jakkoli zasahovat do hardwarové a softwarové konfigurace 

počítačů. Každý takový zásah je považován za hrubé porušení pravidel provozu. 

j) Uživatelé jsou povinni v počítačových studovnách udržovat zvýšený pořádek a čistotu. 

V počítačových studovnách je zakázána konzumace potravin. 

k) Veškeré závady v počítačových studovnách hlásí uživatelé buď osobně technikům 

CIKT, nebo na email cikt@econ.muni.cz . 

l) Každý uživatel je povinen dbát všech bezpečnostních předpisů o práci s elektrickými 

zařízeními. Jakoukoliv závadu ohrožující bezpečnost práce sdělí ihned pracovníkům 

CIKT, nebo nahlásí na vrátnici. 

 

 

Článek 4 

Provoz přednáškových sálů 

 

a) CIKT plně zodpovídá za provoz multimediální techniky v přednáškových sálech. 

b) Veškeré závady na technice v přednáškových sálech hlásí uživatelé buď osobně 

technikům CIKT, nebo na email cikt@econ.muni.cz . 

c) Uživatelům je zakázáno jakkoli zasahovat do hardwarové a softwarové konfigurace 

multimediální techniky a počítačů. 
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d) CIKT je povinné provést školení vyučujících o ovládání multimediální techniky 

v přednáškových sálech. 

e) CIKT vydává vyučujícím klíče od sálů a techniky a to na dobu jednoho semestru. 

 

 

Článek 5 

Sankce 

 

a) Nepřihlášení se do přístupového systému při vstupu do studovny – blokace účtu 7 dní. 

b) Zakázané aktivity (čl. 1 bod h.) – blokace účtu 1 měsíc.  

c) Nepovolený zásah do softwaru počítačů - blokace účtu 1 měsíc.  

d) Nepovolený zásah do hardwaru počítačů - blokace účtu 1 měsíc.  

e) Práce s cizím účtem - blokace účtu 1 měsíc (kdo účet zneužil i kdo účet zapůjčil). 

f) U studentů budou vážnější přestupky a případy opakovaného porušení zásad 

považovány za vážné porušení studijních povinností a v souladu se statutem ESF MU 

budou řešeny děkanem fakulty v disciplinárním řízení. 

g) U zaměstnanců budou vážnější přestupky a případy opakovaného porušení zásad 

považovány za porušení základních povinností zaměstnance (§ 73, odst. 1, písmeno c) 

a d) Zákoníku práce), v souladu se statutem ESF MU budou řešeny děkanem fakulty a 

lze z nich vyvodit příslušné pracovně-právní důsledky, včetně rozvázání pracovního 

poměru. 

  

 

Článek 6 

Závěrečná ustanovení 

 

a) Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 20.12.2005. 

b) Kontrolou dodržování těchto pravidel a jejich bližším výkladem je pověřen vedoucí 

CIKT. 

c) Tato směrnice nahrazuje směrnici 3/2000. 

 

 

 

 

 

 

 
V Brně dne 20.12.2005 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          doc. JUDr. Ivan Malý, CSc. 

                                                                                         děkan 


