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Řád učebny
Každý žák a návštěvník odborné učebny, ve které se využívá výpočetní a multimediální technika je povinen
dodržovat následující pravidla chování a práce:
1. Žákům je přístup do učebny povolen v době určené rozvrhem vyučování. Kromě toho je žákům umožněna
samostatná práce s počítači v době mimo vyučování v době, kdy na učebně je určen dohled z řad učitelů.
Mimo tuto dobu je práce s počítači možná pouze po dohodě s některým z učitelů VT nebo správcem sítě.
2. Zapnutí a vypnutí přívodu energie a serveru provádí pouze vyučující. Jednotlivé počítače mohou žáci
zapínat předepsaným způsobem, po skončení hodiny je nevypínají (pokud k tomu nejsou učitelem
vyzváni), ale pouze se odhlašují ze sítě.
3. Jakákoli manipulace s přístroji na učebně (scanner, tiskárny a dalšími zařízeními) a s kabeláží je žákům
zakázána.
4. Na učebně se nepoužívají žádné disky CD-ROM, DVD a jiná paměťová média (např. flash disky, externí
HDD atd.).
5. Žákům je zakázáno používat učitelské počítače na učebnách.
6. Lokální a síťové tiskárny v učebnách mohou žáci využívat pouze dle pokynů učitele (nebo s jeho
souhlasem).
7. Žáci nesmí na discích rušit ani upravovat žádné cizí soubory a adresáře. Pokud tam provedou nějaké
změny, po skončení své práce obnoví původní stav (to se týká i nastavení pracovní plochy Windows, šetřiče
obrazovky a další).
8. Soubory, které chce žák uchovat, si uloží na síťový disk do vyučujícím určeného adresáře. Pokud žák
potřebuje přenést nějaké soubory na USB flash nebo jiné paměťové médium (a naopak), požádá učitele
nebo správce sítě.
9. Je zakázáno vkládat jakékoliv soubory bez souhlasu vyučujícího.
10. Žáci nesmí do svého profilu a síťového adresáře nahrávat soubory EXE nebo COM, ani je zde uchovávat
(v žádném tvaru). Výjimky povoluje učitel (např. pro výuku programování). Totéž se týká i dalších souborů,
jejichž obsah je v rozporu se zákonem nebo morálkou (např. pornografické obrázky).
11. V počítačové učebně žáci udržují pořádek, s vybavením učebny zacházejí šetrně, neničí ho. Dodržují
pravidla čistoty (hlavně klávesnice, myš a podložka, obrazovka monitoru), nerozdělávají myši, klávesnice
a netahají za jejich kabely. Před odchodem uvedou své místo do pořádku.
12. V učebně je zakázáno donášet jídlo, pití a konzumovat jej.
13. Veškeré závady nebo poruchy je žák povinen neprodleně ohlásit vyučujícímu. Pokud je neohlásí, mohou
mu být případně předepsány k náhradě škody.
14. V případě nebezpečí úrazu elektrickým proudem musí žáci vypnout přívod elektrické energie centrálním
vypínačem (tlačítko nebo vypínač u dveří do učebny).
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