
 
 
 
   
 

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s. 

Vnitřní předpis: 
 
Pravidla pro používání počítače a využití internetu na Detašovaném 
pracovišti Bruntál 
 
 

1. Počítač a internet je pro uživatele přístupný ve čtvrtek od 8:30 do 11:30 a od 
12:30 do 15:30 a to pouze po předchozím objednání.  

2. Klient se musí objednat a to buď osobně, telefonicky (554 718 068, 774 993 215) 
nebo emailem czp.bruntal@czp-msk.cz. Objednání je nutné nejméně 3 dny 
předem. 

3. Maximální doba pobytu u PC je 60 minut.  
4. Počítač a internet je určen pro zdravotně postižené osoby (průkaz TP, ZTP, 

ZTP/P, příspěvek na péči I, II, III, IV. stupně, evidované na úřadu práce – 
zdravotně znevýhodněné, invalidní důchod  - I, II, III, stupně) a pro jejich blízké. 
Zájemce se musí prokázat dokladem dokazujícím jeho zdravotní postižení.   

5. Práce s počítačem a  internetem je zdarma.  
6. Počítač a internet slouží především k poskytování pracovního poradenství – 

k sepsání životopisu, motivačního dopisu, k vyhledávání volných pracovních míst, 
kompenzačních pomůcek, organizací poskytujících sociální služby apod. 

7. Uživatel nesmí měnit konfiguraci systému ani vstupovat a zasahovat do jiných 
programů (nahrávání vlastních souborů do počítače, instalace stažených aplikací 
z internetu, apod.). 

8. Prohlížení stránek, které jsou v rozporu s Ústavou České republiky nebo Listinou 
základních práv a svobod a erotických stránek není povoleno! 

9. Uživatelé PC jsou povinni respektovat pokyny zaměstnanců Centra pro zdravotně 
postižené Moravskoslezského kraje, o.s., jinak jim nebude přístup 
na PC umožněn. 

10. V případě neuposlechnutí pokynů pracovníka nebo nedodržení těchto pravidel 
může být uživatel z využívání této služby vyloučen. 

11. Uživatel je povinen v případě poruchy PC přerušit práci a poruchu ihned nahlásit 
zaměstnanci. 

12. Centrum pro zdravotně postižené nenese zodpovědnost za rychlost spojení ani 
za obsah souborů stažených z internetu. 

13. Je možný černobílý tisk za cenu jedné strany formátu A4 za 2,- Kč. 
 
Platný k 1. 2. 2010 
 
 
 
 
schválil 
Ing. Libor Schenk 


