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PROVOZNÍ ŘÁD UČEBEN V1, V2, V4, V5 
 

 

� Žáci mohou vejít do učebny pouze se souhlasem vyučujícího. 

� Žáci vstupují do učeben V1, V2, V4, V5 (dále jen učebny V) přezuti podle platného školního řádu a 

dodržují pravidla čistoty a hygieny. V učebnách je zakázáno jíst a pít. 

� Žáci provádějí na počítačích výhradně ty práce, které jsou jim uloženy vyučujícím. 

� Vytvořené dokumenty každý žák ukládá do svojí složky na školním serveru, do cizích složek 

nevstupuje a nic v nich nemění. Není dovoleno nahrávat do žákovských složek soubory typu .exe 

nebo .com a přechovávat je tam. 

� Používat vlastní přenosná paměťová média mohou žáci se svolením vyučujícího. 

� Žákům je zakázáno používat učitelský počítač (výjimečně se souhlasem vyučujícího) a manipulovat 

s jakoukoliv další technikou v učebně (server, tiskárna, kabeláž apod.). 

� Žáci v žádném případě nezasahují do konfigurace počítače, nemanipulují s konektory na zadní 

straně základní jednotky počítače, nesmí tedy připojovat nebo odpojovat jakoukoliv část sestavy 

počítače. 

� Z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem žáci smějí pouze zapnout a vypnout počítač 

síťovým vypínačem. Nesmějí počítač otevírat a zasahovat do jeho vnitřního zařízení. 

� Žáci nijak nezasahují do nastavení operačního systému, do systému složek a programů, neinstalují 

do počítačů žádné programy ani nespouštějí neznámé programy. 

� Žák neprodleně ohlásí učiteli každou závadu. 

� V učebnách V je žákům dovoleno prohlížet pouze internetové stránky, které jsou v souladu 

s demokratickým smýšlením a neohrožují mravní vývoj mládeže. 

� Žákům je dovoleno stahovat a tisknout obsah související s výukou, zbytečně neplýtvají tonerem. 

� Žák se po ukončení hodiny odhlásí a uklidí své pracoviště. Pokud vyučující neurčí jinak, opouštějí 

žáci počítač řádně vypnutý. 

� V učebnách V je zakázáno hrát počítačové hry. Pokud žák nahraje jakoukoliv hru do počítače 

v učebnách V, nebo ji spustí z přenosného paměťového média či z internetu, bude to považováno 

za kázeňský přestupek. 

� Všechna uvedená pravidla platí i pro výuku jiných předmětů než IKT. 

� Po skončení poslední vyučovací hodiny v učebně V příslušný vyučující zabezpečí vypnutí počítačů a 

zavření oken. Na konci pracovní doby provede kontrolu učeben učitelský dohled. 

� Na začátku školního roku učitelé IKT seznámí žáky s provozním řádem učeben V. 
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