
Základní škola Kraslice, Dukelská 1122, 35801 Kraslice, příspěvková organizace 

ŘÁD POČÍTAČOVÉ UČEBNY 
 

1. Učebnu otevírá vyučující před každou vyučovací hodinou. Vstup žákům je dovolen na 

pokyn vyučujícího a jen v domácí obuvi. Po skončení vyučovací hodiny žáci opustí 

učebnu. 

2. Žák si při příchodu zkontroluje pořádek na svém pracovním místě a po hodině místo 

opustí uklizené! 

3. Žákům je přísně zakázána jakákoliv manipulace s hlavním vypínačem a s kabeláží. 

4. Není dovoleno přenášet jakékoli zařízení (klávesnici, monitor apod.). Žáci si mohou 

přesednout k jinému PC jen se svolením vyučujícího. 

5. Žák je povinen při příchodu do učebny zkontrolovat své stanoviště. Zjistí-li jakoukoliv 

závadu (poškozená myš, klávesnice, kabel, …), musí ji nahlásit vyučujícímu a ten ji 

odstraní anebo zapíše do knihy závad a nahlásí správcům sítě. Žák sám nesmí závadu 

odstraňovat. Nenahlásí-li žák tuto závadu, bude dále posuzováno, že závadu způsobil 

žák sám. 

6. Žákům je přísně zakázáno jakkoliv zasahovat do konfigurace technických zařízení. 

Tímto se především rozumí výměna klávesnice, myši, síťového kabelu, instalace 

vlastních programů, otáčení monitorů (softwarové i fyzické) a podobně. 

7. Při vstupu jiné dospělé osoby do učebny žáci z bezpečnostních důvodů nevstávají. 

8. Žákům je zakázán tisk materiálů, které přímo nesouvisí s výukou v učebně. 

9. V učebně není dovoleno jíst ani pít. Aktovky a brašny se odkládají na podlahu vedle 

stolu, nikoliv na stůl. 

10. V učebně není dovoleno bez vědomí vyučujícího vkládat vlastní nosiče (USB, CD, 

diskety…), spouštět bez vědomí vyučujícího internet a měnit nastavený vzhled 

pracovní plochy monitoru a jakkoliv zasahovat do softwaru PC. Není dovoleno 

odnášet zařízení z učebny. 

11. Žák je povinen ukládat své soubory pouze do svého adresáře nebo do adresáře, který 

mu přidělí vyučující. 

12. Žákům je zakázáno otevírat na Internetu stránky s erotickou a rasistickou tématikou a 

tématikou navádějící k trestné činnosti.  

13. Po skončení vyučovací hodiny žáci uloží všechny své soubory, ukončí všechny 

programy a odhlásí se ze školní sítě. Vyučující zamyká učebnu a přesvědčí se o tom, 

zda je v pořádku. 

14. Žáci jsou s tímto řádem seznámeni vždy v úvodní hodině daného školního roku a 

poučení je také zapsáno v třídní knize jednotlivých tříd. 

15. Porušení Provozního řádu počítačové učebny je posuzováno jako porušení školního 

řádu s příslušnými důsledky. Případnou vzniklou škodu je žák povinen nahradit. 

 

 

Tento provozní řád nabývá platnosti dnem 1. září 2020. 

 

 

V Kraslicích dne 1. září 2020  zpracovala: Mgr. Magdalena Žaludová ___________ 

 

 

     schválil ředitel školy Mgr. Jan Kuzebauch __________ 
  


