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PROVOZNÍ ŘÁD
III. počítačová učebna
Počítačová učebna slouží k výuce práce s výpočetní technikou, opakování a
procvičování učiva na výukových programech a vyhledávání a zpracování
informací z internetových stránek. Představuje značné materiální hodnoty.
Z důvodu jejich ochrany je nutné dodržovat následující provozní řád.
1. Žáci přicházejí do počítačové učebny na pokyn učitele. Práce s počítačem mimo
vyučování je možná v rámci školního klubu pod dohledem pana učitele
Kocába, případně jiného pracovníka pověřeného vedením školy, za dodržení
pravidel přihlašování do sítě.
2. Vstup do učebny je povolen pouze v přezůvkách.
3. Po příchodu do učebny si žáci upraví pracovní místo – zvýší nebo sníží výšku
židle, upraví monitor tak, aby vzdálenost od obrazovky byla minimálně 50 cm.
4. Do učebny je zakázáno nosit a konzumovat jakékoli jídlo a nápoje.
5. Žáci dbají na čistotu a pořádek svého pracovního místa a při odchodu srovnají
židle.
6. Žáci nenosí do učebny vlastní paměťová média (USB disky, CD, DVD atd.)
s výjimkou těch, které jsou obsahově přínosem pro výuku a jsou
zkontrolovány učitelem antivirovým programem, nekopírují z PC software, ve
vyučování nepoužívají internetové připojení, pouze podle pokynů vyučujícího.
7. Nehrají počítačové hry s výjimkou her, které slouží k procvičení práce a jsou
povoleny vyučujícím a nainstalovány v počítači.
8. Nemění nastavení software a hardware a nepřipojují ani neodpojují žádná
další zařízení, pokud to není součástí výuky a na přímý pokyn učitele.
9. Při jakékoli nesprávné nebo nezvyklé reakci počítače přeruší práci a hlásí
situaci učiteli. Především neprovádějí restartování bez souhlasu učitele.
10. Dále se chovají tak, aby nedošlo k mechanickému poškození vnitřního
vybavení učebny, všechna poškození ihned oznámí vyučujícímu.
11. Po zakončení hodiny žáci opouští počítače s přihlašovacím dialogovým oknem
do sítě v prostředí Windows nebo při vypnutých počítačích (je nutné dodržet
správný postup vypínání počítače).
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