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Řád učebny informatiky
Učebna informatiky slouží k výuce práce s prostředky výpočetní techniky i možných dalších
předmětů (např. AJ).
1.
Do učebny vstupují žáci pouze za doprovodu učitele. S sebou berou pouze věci nezbytné
k výuce informatiky nebo které souvisejí s prací daného předmětu, aktovky nechávají na
chodbě či ve třídě.
2.
Ihned po příchodu na pracovní místo kontrolují stav výpočetní techniky a inventáře
(nábytku). Závady okamžitě hlásí vyučujícímu.
3.
Žáci jsou povinni kromě obecných pravidel bezpečnosti dodržovat pokyny vyučujícího
ke zvláštním pracovním postupům v odborném předmětu. Postupy nesmějí sami o své vůli
měnit ani měnit jejich pořadí.
4.
Vyučující v této učebně zodpovídá za řádné a včasné poučení žáků.
5.
Žáci nejsou oprávněni zasahovat do rozvodů elektrického napětí.
6.
Pokyny žákům pro vlastní práci na počítači:
• při zahájení si každý nastaví výšku sedadla tak, aby měl monitor ve výši očí, při práci na
PC je třeba sedět rovně, mít uvolněná a rovná zápěstí, lokty a kolena mají být pokrčena
v pravém úhlu, vzdálenost očí od monitoru min 30 cm, po hodině práce u počítače zařadit
jinou činnost (min. na 10 minut)
• žáci zapínají či vypínají jen svůj monitor, ostatní přístroje zapínat či jinak s nimi
manipulovat je žákům dovoleno jen na pokyn učitele
• při pohybu v okolí pracovního místa je nutné se pohybovat s největší opatrností, aby
nedošlo k úrazu nebo poškození majetku (POZOR NA PŘECHODOVOU LIŠTU A
KABELY!!!)
• na počítači provádějí jen uložené úkony a pracují u přístroje, na kterém jsou přihlášeni
• soubory, které si žák vytvoří, si ukládá do svého adresáře, do cizích složek nevstupuje
• po skončení práce každý uklidí a porovná své pracovní místo
7.
Do učebny je zakázáno nosit jídlo i nápoje nebo je zde i konzumovat.
8.
Dále platí přísný zákaz:
• zasahovat do elektroinstalace nebo do prostředků výpočetní techniky (odpojovat vodiče,
datové kabely, myš, klávesnici,...), dotýkat se přívodů el. napětí
• měnit nastavení adresářů a programů, ukládat programy, instalovat a spouštět je bez
souhlasu učitele, donášet vlastní datové nosiče s výjimkou případů, kdy se tak děje s
vědomím učitele, pokoušet se odstraňovat závady na výpočetní technice nebo el.
instalaci
9.
Před každou novou instalací nebo spuštěním nosiče musí být provedena antivirová
kontrola nového SW či nosiče dat (CD, DVD). V případě zničení techniky vinou žáka nebo
při ztrátě pomůcek žákem bude školou vymáhána náhrada.
10. Pokud žáci pracují v této učebně v rámci jiného vyučovacího předmětu než je ICT a
nejsou vyzváni učitelem k použití výpočetní techniky, nesahají za monitor ani na myš, dávají
pozor na kabely položené na pracovním stole.
Tento řád je v platnosti od 1. září 2011.
Libuše Prokopová, ředitelka školy

