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Provozní řád učebny výpočetní techniky
Učebna výpočetní techniky slouží k výuce předmětu Počítače, jako doplněk
k výuce ostatních předmětů, k zájmové činnosti žáků a vyplnění volného času
( přestávky). Pro všechny tyto aktivity platí tento Provozní řád.
1. Do učebny vstupují žáci pouze se souhlasem vyučujícího ( dozor ) a bez jeho
souhlasu nesmí z učebny ani odcházet (kontrola pracoviště). Nenosí s sebou
věci nesouvisející s výukou. Tašky odkládají na určené místo. V učebně je
zakázána konzumace i samotná přítomnost jídla i pití.
2. Na začátku hodiny zkontrolují své pracovní místo a případné zjištěné závady
či poškození neprodleně nahlásí vyučujícímu.
3. V průběhu výuky musí žáci dodržovat veškeré pokyny vyučujícího, se kterými
byli seznámeni na začátku hodiny či v jejím průběhu.
4. Své pracovní místo udržují žáci v pořádku a čistotě. Na stole, kde je umístěn
počítač, mohou mít jen věci a pomůcky určené k výuce.
5. Jakákoliv manipulace s další audiovizuální a výpočetní technikou (např.
tiskárna, dataprojektor, …), která je v učebně je možná pouze se souhlasem
vyučujícího.
6. Žáci žádným způsobem nemanipulují s PC SERWERem, záložním
zdrojem, skříní pro síťové propojení školy a WiFi anténou. Chrání
kabelové připojení mezi PC i ostatní technikou a nepoškozují jej.

Pokyny pro vlastní práci na počítači
-

-

na počítači žáci provádějí výhradně ty práce, které jsou uloženy učitelem, pracují
pouze u toho počítače, na kterém jsou přihlášeni
vytvářené soubory si každý ukládá pouze do svého datového adresáře, do cizích
adresářů žák nevstupuje
z hlediska ochrany před úrazem el. proudem smějí žáci pouze zapnout a vypnout
počítač síťovým vypínačem. Zapínat či jinak manipulovat s přístroji je možno
pouze se souhlasem učitele
při pohybu mezi lavicemi je nutno dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo
k poškození počítačů (pohyb mezi lavicemi je omezen na co nejmenší míru)
při psaní je nutné sedět rovně, zápěstí mají být uvolněná a rovná, nesmějí
směřovat vzhůru, lokty a kolena by měly být pokrčeny v pravém úhlu
každá obsluha je povinna po ukončení své práce vrátit počítač do původního
stavu a uklidit pracoviště
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Žáci nesmí:
-

-

-

zasahovat do elektrické instalace a do počítačů (počítač otevírat a
zasahovat do vnitřního zařízení, dotýkat se přívodů el. napětí a vypínat
přístroje z el. sítě)
odpojit klávesnici, myš, monitor či počítač z počítačové sítě
měnit konfiguraci adresářů a programů, ani spouštět neznámé programy
nosit do učebny vlastní datové nosiče (diskety, CD disky) a tyto v počítači
používat (ochrana před zavirováním nebo poškozením chodu operačního
systému)
bezdůvodně stlačovat klávesy a jiné ovládací prvky, čímž může dojít
k poškození
odstraňovat sami jakékoliv poruchy na zařízení počítače, popř. el. instalaci

Práce s Internetem
Při práci v internetové síti žáci pracují dle pokynů vyučujícího.
Mají zakázané navštěvovat www stránky, které by mohly narušit jejich mravní a
morální výchovu ( sex, návykové látky – alkohol, drogy, rasová nesnášenlivost, násilí,
…).
Bez vědomí vyučujícího nestahují žádné soubory a neukládají je do počítače.
Bezpečný Internet:
1. Nezapomeň, opatrný internetový surfař je inteligentní surfař.
2. Nedávej nikomu adresu ani telefonní číslo. Nevíš, kdo se skrývá za
obrazovkou.
3. Neposílej po Internetu nikomu svoji fotografii, nesděluj svůj věk.
4. Udržuj své internetové heslo v tajnosti, nesděluj ho ani kamarádovi.
5. Nikdy neodpovídej na neslušné, hrubé nebo vulgární e-maily.
6. Nedomlouvej si schůzku po Internetu, aniž bys o tom řekl alespoň jednomu
z rodičů.
7. Pokud tě nějaký obrázek nebo e-mail šokuje, okamžitě opusť www stránku.
8. Svěř se dospělému, pokud tě Internet vyděsí nebo přivede do rozpaků.
9. Nedej šanci virům, neotvírej přílohu zprávy, která přišla z neznámé adresy.
10. Nevěř každé informaci, kterou na Internetu získáš.

Škody na vybavení učebny, způsobené porušením výše uvedených bodů tohoto řádu
z nedbalosti nebo úmyslně, budou ohlášeny rodičům a požadována náhrada škody
v plné výši.

