PROVOZNÍ ŘÁD UČEBNY VÝPOČETNÍ TECHNIKY
1. Učebna slouží k výuce všech žáků školy.
2. Vstupovat do učebny a pracovat na počítači mohou žáci jen se souhlasem odpovědného
pedagogického pracovníka nebo správce sítě.
3. Není dovolena jakákoli manipulace s hardware ani jakákoli změna nainstalovaného software.
Je zakázáno jakkoliv zasahovat do nastavení počítačů a počítačové sítě.
4. Je zakázáno instalovat a spouštět jakýkoliv software (včetně spořičů obrazovky) z médií, tak i
ze sítě Internet.
5. S výpočetní technikou zachází žáci šetrně, zejména pak nesahají na skla monitorů, neničí
podložky pod myš. Po ukončení práce na počítači žák uklidí pracoviště. Počítače se vypínají až
tehdy, nebude-li následovat další výuka či jiná činnost v učebně.
6. Do učebny není dovoleno přinášení a konzumace potravin a nápojů. Dále do učebny není
umožněn vstup s aktovkou.
7. Při nezvyklém chování počítače žák oznámí vyučujícímu případné závady hardware i
software. Pedagog nahlášenou závadu zapíše do provozní knihy a oznámí správci počítačové
sítě. Pokud žák závadu neoznámí a bude uveden v knize využití počítače jako poslední,
odpovídá za škodu na hardware (sluchátka, myš, …) a bude po něm vymáhána náhrada za
tuto škodu.
8. Vytvořené soubory si každý žák ukládá pouze do svého adresáře, do cizích adresářů
nevstupuje, není-li to umožněno vyučujícím, a nemanipuluje s cizími soubory.
9. Do počítačů, které mají připojenou disketovou, CD nebo DVD mechaniku je žákům povoleno
vkládat médium pouze po předchozím povolení vyučujícího, který provede kontrolu média
(zejména antivirovým programem). Zavirovaná média je zakázáno používat.
10. Počítačové hry nejsou součástí výuky. Hrát hry mohou žáci jen v čase tomu určeném po
předchozím dovolení vyučujícího. Žákům je úplně zakázáno hrát hry nevhodného charakteru
(vulgární hry, hry porušující lidská práva a rasovou nesnášenlivost apod.).
11. Škola umožní přístup žákům k síti Internet za účelem studia, vzdělání. Žáci nenavštěvují
stránky, které nejsou vhodné z hlediska jejich věku. Zejména je zakázáno navštěvovat stránky
s erotickým obsahem, podporující násilí, rasovou nesnášenlivost, stránky podporující
drogovou závislost apod.
a. není povoleno během vyučovací hodiny používat veškeré komunikační programy a
jiné společenské webové servery podporující jakékoliv sociální sítě.
b. v případě porušení těchto podmínek nebude přístup k Internetu dále umožňován.
12. Přístup do učebny o velkých přestávkách se řídí dle harmonogramu, kdy je v jednotlivých
dnech v týdnu umožněn přístup jen určité skupině tříd, tj. v pondělí např. jen 1-3 třída atd.
13. V případě, že žák dostane e-mail od neznámé osoby nebo obsah e-mailu je nesmyslný či
nevyžádaný (např. v anglickém jazyce), upozorní na takový e-mail příslušného pedagoga nebo
správce počítačové sítě. Je zakázáno takový e-mail otevírat.
14. Nedodržení provozního řádu bude posuzováno jako porušení Řádu školy.
15. Tato pravidla používání výpočetní techniky platí i v případě využívání notebooků a netbooků.
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