PROVOZNÍ ŘÁD PC UČEBNY
Obecné zásady
1. Žáci čekají na vyučujícího v tichosti před učebnou maximálně 2 min. před zvoněním.
Do učebny vstupují pod dohledem učitele a zaujmou svá místa podle zasedacího
pořádku.
2. Do učebny se vstupují žáci pouze v domácích přezůvkách bez černé podrážky a bez
čepice na hlavě!! Není povolená sportovní ani žádná jiná venkovní obuv.
3. Aktovky žáci odkládají na uvedené místo a ke stolům odcházejí pouze s pomůckami,
které budou během výuky potřebovat.
4. Po zaujmutí svého místa žáci zkontrolují sůl a židli, zda není poškozena nebo
znečištěna. Pokud ano, nahlásí to okamžitě učiteli. Každý žák odpovídá za své
pracovní místo.
5. Po skončení práce po sobě žáci uklidí, zasunou židle a vypnou PC dle pokynu učitele.
6. Žáci jsou srozuměni s tím, že pokud úmyslně poruší některé z těchto pravidel, může
jim být znemožněn přístup na PC a na internet ze školy.
7. Při úmyslném či nedbalostním poškození jakéhokoli zařízení hradím vše v plné výši
8. Houpání na židli je zakázáno – ničení koberce – možnost úrazu.
Práce s PC
1. Žák se řídí pokyny vyučujícího a vykonávají jen to co jim vyučující řekne.
2. PC se zapínají na začátku vyučovacího dne a vypínají až na jeho konci.
3. Před začátkem práce na PC, žák zkontroluje pohledem počítačovou skříň, je-li zapnutá
(svítí zelená dioda). Nesvítí-li, zapne PC síťovým vypínačem. Je-li PC zapnutý, ale
monitor je pořád černý, zkusí pohyb myší a zmáčkne klávesu „mezerník,,!Nepomůželi ani to, zkusí zapnout monitor.
4. Žáci nesmějí měnit nastavení PC, operačního systému či jiných programů
5. Na PC žáci provádějí výhradně ty práce, které jsou uloženy učitelem. Vytvořené
soubory si každý ukládá pouze do svého adresáře na disku D. Do cizích adresářů žáci
nesmí vstupovat.
6. Upravovat a mazat mohou žáci pouze soubory a adresáře ve svém adresáři!!!
7. Vlastní diskety, CD a DVD smí žák používat jen se svolením učitele a po
zkontrolování antivirovým programem. Je zakázáno kopírovat či instalovat na školní
PC jakékoliv soubory bez vědomí učitele.
8. Z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem, nesmí žáci při obsluze PC mít
mokré a mastné ruce, nesmějí PC otevírat a zasahovat do vnitřního zařízení ani
odpojovat kabely se zadní strany PC a monitorů.
9. Žáci v žádném případě nesmí na učebně jíst ani pít!!!
Práce s internetem
1. Je zakázáno vstupovat na stránky s nevhodnou tématikou (erotika, násilí, atd..) nebo
na stránky, které nejsou povoleny.
2. Kvůli možnosti infikování PC viry před otevřením e-mailu nebo jeho přílohy od
osoby, kterou žáci neznají, požádají učitele o dovolení.
3. Bez svolení učitele nesmí žáci používat komunikační programy (chat, ICQ, IRC, atd.,)
4. Žáci jsou si vědomi toho, že učitel může prohlížet jejich soubory v PC a sledovat, jaké
navštěvují internetové stránky.
Datum: 1.9.2012
…………………………..
Ředitelka školy

…………………………….
správce učebny

