Provozní řád učebny IKT č. 209
1. Vstup do učebny:
a) Žáci vstupují do učebny pouze v doprovodu vyučujícího v hodinách určených v rozvrhu
hodin
b) Žáci dodržují základní hygienická pravidla (umyté ruce). Při práci s počítačovou myší
a s klávesnicí je tak zajištěna ochrana proti šíření nakažlivých chorob.
c) Žáci nenosí sebou věci nesouvisející s výukou, žádné svrchní oblečení a obuv, které musí
být v šatně, vzhledem ke zvláštnímu režimu učebny je nutno dodržovat přezouvání.
d) Na začátku hodiny žáci zkontrolují své pracovní místo a případné zjištěné závady či
poškození, stejně tak vzniklé v jejím průběhu, neprodleně nahlásí vyučujícímu
e) Vyučující je povinen po celou dobu být v učebně s žáky a vykonávat nad nimi aktivní dozor.

2. Věci, které by mohly způsobit poruchy, havárie a poškození výpočetní techniky, je
zakázáno nosit do učebny informatiky
předměty, které by mohly být zdrojem prachu a mechanických nečistot, dále barvy, které by
mohly způsobit neodstranitelné skvrny a potřísnění, jakékoliv nápoje a tekutiny (např.
limonády, džusy, minerální vody apod.), jakékoliv potraviny a pochutiny (např. bonbony,
žvýkačky, energetické tyčinky, bramborové lupínky, sušenky apod.).

3. Ochrana před úrazem elektrickým proudem:
a) Není dovoleno manipulovat s kabely elektrorozvodné sítě ani připojovat cizí elektrické
přístroje (např. napájecí zdroje telefonů, tabletů, MP3 přehrávačů, notebooků apod.)
b) Rovněž není dovoleno rozpojovat propojovací a síťové kabely počítačů a příslušenství.
c) Je zakázáno demontovat kryty počítačů a veškerých příslušenství. Rovněž je zakázáno
vsunovat jakékoli předměty do otvorů v počítačích a v příslušenství. Výjimkou je zasunutí
flash disku do USB portu po dohodě se správcem učebny, popřípadě vyučujícím.

4. Provoz počítačů:
a) Uživatelé (tj. žáci i učitelé) zapínají počítače pouze předepsaným způsobem a žáci jen
na výslovný pokyn učitele.
b) Počítače a jejich příslušenství uživatelé obsluhují tak, jak je to obvyklé u jiných
elektronických výrobků. To znamená bez násilí a hrubé fyzické síly. Uživatelé při práci
nepijí ani nejedí.
c) Žáci na počítačích provádějí výhradně ty práce, které jsou uloženy učitelem.
d) Při nezvyklém chování počítače žák přivolá učitele, nesnaží se odstraňovat poruchu sám.
e) Vlastní flash disk do USB portu lze používat pouze po dohodě se správcem učebny (ochrana
před zavlečením počítačových virů).
f) Žáci nesmějí spouštět neznámé programy.
g) Vytvořené dokumenty (soubory) si každý ukládá a zálohuje do své složky vytvořené na
disku S:\, T:\ nebo U:\.
h) Při práci na internetu se zakazuje navštěvovat stránky s nevhodným obsahem, dále se
zakazuje stahovat soubory, které nesouvisí s výukou (jedná se hlavně o soubory s velkou
kapacitou dat - mp3, wma, videa, instalační soubory) a hrát online počítačové hry.
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i) Uživatelé sítě nebudou obtěžovat ostatní uživatele nevhodnými e-maily, spamy a nebudou
odesílat hromadné e-maily větším skupinám adresátů. Tito uživatelé zvyšují riziko roznášení
počítačových virů v síti a porušují pravidla slušného chování (NETIKETA). Dále se
nebudou podílet na kyberšikaně a budou dodržovat autorská práva.
j) Při práci na PC se zakazuje dotýkání monitoru LCD i jeho čištění.

5. Ukončení práce:
a) Na konci hodiny každý žák i učitel ukončí veškeré spuštěné aplikace na PC.
b) Každý uživatel uklidí své pracoviště (přisune židli ke stolu, srovná monitor, myš a klávesnici
na stole).

6. Vypínání počítače:
Poznámka pro učitele:
Pokud je to v učebně toho dne poslední hodina dle rozvrhu učebny nebo pokud učitel nemá
jistotu, zda následující hodina v učebně proběhne dle rozvrhu učebny, vypíná spolu s žáky
v učebně všechny počítače včetně diaprojektoru a tiskárny. V opačném případě pouze počítače
odhlašuje.
Výjimkou je učitelský počítač, který se pouze odhlašuje.
a) Žáci vypínají nebo odhlašují počítače až po výslovném souhlasu učitele.
b) Jsou-li všechny žákovské počítače vypnuty nebo odhlášeny (ne dříve!), pak mohou žáci
vstát.

7. Opuštění učebny:
Poznámka pro učitele:
Učitel při opuštění učebny uzavře všechna okna a vypne osvětlení.
a) Po kontrole učebny učitelem mohou žáci opustit učebnu.
b) Za pořádek a dodržování tohoto provozního řádu zodpovídá příslušný učitel, který
vedl výuku.
c) Veškeré závady a poruchy při provozu oznámí vyučující co nejdříve správci učebny
informatiky.

Ing. Petr Vaník,
správce učebny
Platnost od 1. září 2014
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