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Vnitřní řád učeben Informatiky a místností s ICT 

 

1. Do učebny smí žák vstoupit pouze na pokyn vyučujícího, po vstupu do učebny každý pohledem zkontroluje své pracoviště a případné nedostatky 

(poškození sluchátek, chybějící součásti pracovní stanice atd.) hlásí ihned vyučujícímu (nebo správci učebny). (Neplatí v běžné třídě) 

2. Do učebny je zakázáno nosit nápoje a jídlo a konzumovat je během výuky. (Neplatí v běžné třídě) 

3. Počítač žák nezapíná! V případě, že není počítač zapnutý provádí zapnutí vyučující. 

4. Žák pracuje na počítači vždy jen pod svým uživatelským jménem a heslem (za změny systému nebo poškození HW je zodpovědný vždy aktuálně 

přihlášený uživatel). 

5. Uživatel nesmí prozrazovat přihlašovací údaje žádné třetí osobě. 

6. Žák na počítači pracuje pouze podle pokynů vyučujícího. Je zakázáno měnit jakékoli nastavení operačního systému! 

7. Žák smí pracovat pouze na svém pracovišti, nikdy nesmí bez povolení vyučujícího manipulovat s ostatním technickým vybavením učebny (ostatní 

počítače, tiskárny, scanery, dataprojektorem atd.).  

8. Žák nesmí manipulovat s počítačem na učitelském stanovišti. 

9. Žák smí používat vlastní USB disk. Musí tento fakt nejprve ale oznámit učiteli. Z přední strany skříně si žák může zapojit USB zařízení sám, 

připojení k zadní části skříně provádí pouze učitel. 

10. Žák smí používat CD/DVD-RW mechaniky (nosiče musí mít vlastní) pouze na pokyn vyučujícího. 

11. Žák si ukládá všechna svá data (složky a soubory) výhradně do svého domovského adresáře Home (namapované na H:), velikost dat v H: nesmí 

přesáhnout 100MB. Překročí – li žák stanovenou velikost dat, je administrátor oprávněn smazat všechna data bez varování! Data uložená 

jinde než  v Home budou bez varování smazána! 

12. Žák nese zodpovědnost za data ve svém domovském adresáři Home. Žák nesmí mít v Home uloženy data, která se nepřijatelným způsobem 

dotýkají témat jako drogy, kouření či sex. Dále se zákaz vztahuje na data, která obsahují prvky erotiky, pornografie, rasismu, násilí, nepřijatelným 

způsobem snižují lidskou důstojnost a ohrožují obecně nepřijatelným způsobem mravnost. 

13. Při práci na internetu žák nese zodpovědnost za zobrazené a projité www stránky. Žák nesmí procházet stránky, které se nepřijatelným způsobem 

dotýkají témat jako drogy, kouření či sex. Dále se zákaz vztahuje na stránky, které obsahují prvky erotiky, pornografie, rasismu, násilí, 

nepřijatelným způsobem snižují lidskou důstojnost a ohrožují obecně nepřijatelným způsobem mravnost. 

14. Tisk související s výukou smí žák provést jen na pokyn vyučujícího. Ostatní tisk je zakázán. Tisk na naší škole se řídí Pravidly tisku na ZŠ 

Laštůvkova. 

15. Žák zodpovídá za úmyslné poškození počítače a jeho vybavení, případné škody žák uhradí. 

16. Žák je povinen okamžitě hlásit závady na svém pracovním místě. 

17. Žákům je během školního dne (tzn. v čase od 7:00 do 16:00) zakázáno procházet na internetu stránky sociálních sítí (např. facebook.com) a 

herních serverů. Tento zákaz se vztahuje i na zařízení, která nepatří škole (tzn. vlastní mobil, notebook, iPod apod.). Porušení toho bodu řádu bude 

vždy přísně kázeňsky potrestáno. Možnou výjimku mohou udělit učitelé konající dohled v polední pauze. 

18. Žák má možnost využít školní WIFI síť v době své polední pauzy, vždy však se svolením učitele. 

19. Škola nenese žádnou zodpovědnost za poškození uživatelova počítače, které by mohlo vzniknout použitím některého z online přístupů ke školním 

serverům. 

20. Při odchodu z učebny informatiky žák znovu zkontroluje své pracoviště, hlásí případné změny nebo nedostatky. 

21. Povinností každého uživatele je zálohovat si svá data v H: (HOME). Doporučuji vám kopírovat si průběžně všechny nové soubory či 

složky na váš domácí počítač pomocí USB disku nebo pomocí cloudu. 

Pozn.: Názvy všech složek a souborů by měly být malými písmeny, bez diakritiky a bez mezer, toto opatření doporučujeme kvůli správnému použití 

cloudu a OpenVPN přístupu. 

 

V Brně dne 1. 9. 2016 

 

_________________________________       _________________________________ 

                    správce učebny ředitel školy 


