MŠMT jako investor projektu I. vlny Realizace Státní informační politiky ve vzdělávání předkládá ve spolupráci s generálním dodavatelem text nového Provozního řádu IKI,
který významně mění postavení uživatelů této sítě.
Cílem všech změn je posílit pravomoci ředitele školského
zařízení tak, aby na základě konkrétních podmínek školy,
zejména kompetencí ICTK správce, mohl povolit provoz IKI
v plném rozsahu.

Nový provozní řád I K I

V souvislosti se změnou Provozního řádu je pro školy, které
nový Provozní řád podepíší, připravena úprava některých restriktivních nastavení IKI.

informace pro ředitele škol
a správce sítí

Jedná se o rozšíření možností nastavení úrovně ochrany
SKP, které například zahrnuje u žákovských účtů uvolnění
využívání pravého tlačítka myši a v návaznosti umožnění
stahování a ukládání souborů z internetu.
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Větší práva ředitele školy a uživatelů
Nový Provozní řád mění pozici ředitele školy či školského
zařízení, kterému upravené znění umožňuje rozhodnout o využití IKI nad rámec rozsahu definovaného v Provozním řádu,
při dodržení základních povinností stanovených v článku 5
(zákaz poškozování, rozebírání, narušování bezpečnosti). To
ve svých důsledcích znamená, že ředitel má např. právo povolit na SKP (žákovských počítačích) instalaci výukového softwaru, který neprošel žádným schvalovacím mechanismem generálního dodavatele.

Odkdy pro naši školu nový
Provozní řád platí?
Od chvíle, kdy k němu škola přistoupí a podepíše
Dodatek k již uzavření Prováděcí smlouvě. Nový Provozní řád
je smluvní dokument, nemá tedy charakter vyhlášky či závazného pokynu. Je na škole, zda jej přijme, či zda setrvá u stávajícího Provozního řádu a její vztah ke generálnímu dodavateli se bude řídit původními podmínkami.

Provozní řád proto patrně využijí až po získání
určitých zkušeností.

Jak se dozvím, jaké jsou první
zkušenosti s novým Provozním řádem?
Zkušenosti nejen s Provozním řádem, ale obecně s využíváním
ITC ve školách se snažíme monitorovat a zveřejňovat na svých
webových stránkách. Sledujte pravidelně www.e-gram.cz

Kde tento Dodatek získám?
Větší odpovědnost
Pravomoc ICTK správce vykonávat na základě rozhodnutí
ředitele činnosti nad rámec oprávnění nese větší odpovědnost. V případě, že v souvislosti s touto činností (modelově
instalace libovolného výukového softwaru) dojde k plné nebo
částečné nedostupnosti některé ze služeb, je ICTK správce povinen přijmout opatření, která povedou k odstranění příčiny,
případně s využitím technických a systémových nástrojů, jimiž
byl vybaven, zabezpečit obnovení systémových nastavení IKI.
Teprve tehdy, když ICTK správce není schopen tuto závadu
vlastními silami odstranit (obnovením operačního
systému stanice z obrazu dat), je školské zařízení povinno
zaplatit servisní zásah GD.
Je nově popsán postup hlášení a odstraňování závad IKI,
tak jak vyplývá ze smluvních vztahů, a dále pak definována
neopodstatněně vyžádaná údržba, kterou je školské zařízení
povinno hradit.
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Dodatek k prováděcí smlouvě společně s instrukcí k jeho vyplnění byl školám rozeslán poštou, ke stažení je rovněž na
webu www.e-gram.cz. Zde je dostupné také plné znění nového provozního řádu.

Je apriori lepší podepsat nový
Provozní řád než setrvat u starého?
To obecně nelze říci. Školy, které disponují kvalifikovaným ICTK správcem a jejich pedagogičtí pracovníci
jsou kompetentní v práci ICT, vnímaly podmínky původního
Provozního řádu jako omezující. Jim nový Provozní
řád umožňuje významně
efektivnější využití dodané
infrastruktury.
Naopak zejména malé školy bez
dostatečného personálního zajištění
správy školské sítě a s minimálními zkušenostmi patrně upřednostní takový provoz
IKI, který přináší co nejmenší riziko poškození výchozích systémových nastavení. Možnost přistoupení na nový

W W W. E - G R A M . C Z
MŠMT-SEKCE STÁTNÍ INFORMAČNÍ POLITIKY VE VZDĚLÁVÁNÍ
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY,
JERUZALÉMSKÁ 12, 110 00 PRAHA 1

Kontaktní mail: infogram@msmt.cz

