II. CH Řád odborných učeben – uč. č. 80
Řád učebny je vyvěšen v počítačové učebně na viditelném místě, je schválen ředitelem školy
(podpis ředitele a razítko školy). Žáci s ním jsou seznámeni vyučujícím vždy v první hodině
předmětu ve školním roce, vyučující o tom učiní zápis do třídní knihy a do formuláře Poučení
o bezpečnosti. Dbá o to, aby byli dodatečně poučeni žáci, kteří v první hodině chyběli.
Dokumenty o prokazatelném seznámení žáků jsou uloženy u zástupce ředitele školy.
Pravidla toho řádu platí pro všechny počítače ve škole, takže i pro počítače, které jsou
umístěny v jiných učebnách.
1. Do učebny žáci vstupují jen s doprovodem vyučujícího.
2. Na počítačích umístěných v jiných učebnách mohou žáci pracovat pouze se souhlasem
vyučujícího.
3. Žáci se na počítače přihlašují každý svým uživatelským jménem. Žákům není dovoleno
používat přihlašovací jména jiných žáků.
4. Žák pracuje u počítače podle pokynů vyučujícího, manipuluje s počítačem a jeho
periferiemi pouze způsobem, se kterým byl seznámen učitelem v rámci výuky (úprava židle,
vzdálenosti očí od obrazovky).
5. V učebně žáci nejí a nepijí, aby nepoškodili vybavení učebny, například znečištěním
klávesnice.
6. Žáci bez svolení vyučujícího nemanipulují s připojením počítačů k napájecímu zdroji,
počítačové síti a k periferiím.
7. Žáci nepoužívají na počítačích vlastní zařízení (hardware i software) bez předchozího
souhlasu vyučujícího - nelze používat přenosná paměťová média; nelze instalovat do PC
software; nelze kopírovat z PC software bez souhlasu správce učebny; ve vyučovací hodině
nelze používat internetové připojení, pouze podle pokynů vyučujícího.
8. Žáci nekopírují programy z počítače pro své potřeby, protože by tím porušili autorská
práva, dopustili se tak trestného činu a vystavili se nebezpečí trestního stíhání.
9. Jakékoli nestandardní chování počítače ohlásí žáci ihned vyučujícímu.
10. Žáci při práci s počítačem neprovádějí žádné operace, které by mohly ohrozit nastavení
konfigurace počítače, poškodit nebo zničit software a hardware, protože by mohli způsobit
poruchu počítačů a značnou finanční škodu.
11. Pokud žáci svévolným porušením tohoto řádu způsobí škodu na vybavení učebny, bude
od nich vymáhána finanční náhrada - koupě nového vybavení, programů, úhrada práce
opraváře apod.
12. Žáci se v učebně chovají tak, aby neohrozili zdraví svoje, ani ostatních osob v učebně.
S vybavením učebny zacházejí šetrně.
13. Vzhledem k vysoké ceně vybavení učebny bude porušení tohoto řádu považováno za
velmi závažný kázeňský přestupek.
14. Po skončení výuky vyučující zkontroluje pořádek a stav zařízení v učebně a teprve poté
žáci s jeho souhlasem učebnu opouštějí.
15.
K reálnému dodržování pokynů uvedených v provozním řádu počítačové učebny
přispívá využívání softwaru, který umožňuje učiteli monitorování obrazovek žáků.
Řád učebny projednán a schválen pedagogickou radou dne 31. 8. 2015
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