ŘÁD POČÍTAČOVÉ UČEBNY
Do učebny mají žáci přístup pouze v doprovodu pedagoga, který je povinen vykonávat nad žáky
aktivní dozor a zodpovídá za stav učebny po ukončení práce.
PRAVIDLA PRO CHOVÁNÍ ŽÁKŮ V UČEBNĚ
1. Žák je povinen se při práci v učebně řídit pokyny učitele.
2. Žák je povinen před začátkem prováděné činnosti zkontrolovat stav pracovního místa, pracovního
sedadla i pracovních pomůcek a veškeré závady či nedostatky neprodleně nahlásit učiteli.
3. Žák pracuje u počítače podle pokynů vyučujícího, manipuluje s počítačem a jeho periferiemi
pouze způsobem, se kterým byl seznámen učitelem v rámci výuky, zachází se zařízením učebny i
pomůckami opatrně a šetrně.
4. Žák se chová v učebně tak, aby neohrozil svoje zdraví, ani zdraví ostatních osob v učebně.
Současně se vyvaruje takového chování, které by mohlo mít za následek poškození vybavení
učebny.
5. Jakékoli nestandardní chování počítače ohlásí žák učiteli, aby mohlo být prověřeno podezření na
počítačové viry.
6. Žák po ukončení práce uvede počítač do výchozího nastavení a uklidí své pracovní místo.
ŽÁKŮM JE ZAKÁZÁNO
A. V učebně jíst a pít, nosit do učebny jídlo a nápoje.
B. Přenášet jakékoliv součásti počítačů z jednoho pracoviště na jiné (klávesnice, myš, monitory atd.)
nebo je odnášet z počítačové učebny.
C. Jakýmkoli způsobem zasahovat do počítačové skříně, dotýkat se monitoru, seřizovat ho.
D. Manipulovat se zapojením kabelů či připojovat další kabely, používat sluchátka bez povolení
učitele.
E. Provádět změny v nastavení systému, či bez svolení vyučujícího pracovat na řídícím počítači.
F. Zasahovat do cizích souborů (instalované programy, dokumenty ostatních žáků), přesouvat je,
přejmenovávat a mazat.
G. Svévolně vytvářet, přesouvat, přejmenovávat a kopírovat adresáře; Instalovat hry, programy či
jiný software.
H. Kopírovat programy z počítačů pro své potřeby, protože by tím porušili autorská práva,
čímž by se dopustili trestného činu a vystavili se nebezpečí trestního stíhání.
CH.Používat jakákoliv přenosná paměťová média (CD, DVD, flashdisky, MP3 přehrávače
atd.) z důvodu rizika přenosu počítačových virů. Výjimku může povolit pouze učitel.
K. Pokud žáci svévolným porušením tohoto řádu způsobí škodu na vybavení učebny, bude od
nich vymáhána finanční náhrada či koupě nového vybavení, programů, úhrada práce
opraváře, apod. Žáci jsou proto na začátku školního roku seznámeni i se současnými
cenovými relacemi výpočetní techniky.
L. VZHLEDEM K VYSOKÉ CENĚ VYBAVENÍ POČÍTAČOVÉ UČEBNY BUDE PORUŠENÍ TOHOTO ŘÁDU
POVAŽOVÁNO ZA VELMI ZÁVAŽNÝ KÁZEŇSKÝ PŘESTUPEK.
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