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Provozní řád počítačové učebny 

 

1. Žáci jsou povinni dodržovat všechna pravidla bezpečnosti práce, o kterých byli poučeni a tento provozní řád.  

2. Žáci vstupují do počítačové učebny jen se souhlasem a za přítomnosti vyučujícího, správce nebo osoby zodpovědné 

za probíhající aktivitu.  

3. Před každým použitím počítače žáci zkontrolují jeho funkčnost a správnou funkci ovládacích prvků.  

4. Jakékoliv závady nebo poruchy žáci neprodleně ohlásí vyučujícímu.  

5. Počítač, který nevykazuje známky bezpečného provozu, nesmí být žákem obsazen.  

6. Žáci musí s vybavením počítačové učebny zacházet šetrně. K obsluze myši a klávesnice nesmí používat hrubé síly.  

7. Je zakázáno vykonávat činnosti, které mohou poškodit nebo znečistit vybavení počítačové učebny.  

8. Poškození, které je zaviněno hrubým zacházením studenta s počítačem nebo jeho neopatrností a nevhodným 

chováním, hradí v plné míře žák.  

9. Je zakázáno vynášet z učebny jakékoliv školní vybavení bez svolení vyučujícího nebo správce. Rozumí se tím i 

přemisťování nebo měnění jednotlivých částí počítačových stanic.  

10. Je zakázáno rozebírat počítače, dotýkat se a manipulovat s přívody a vedením elektrického proudu, odpojovat nebo 

připojovat kabely.  

11. V počítačové učebně je zakázaná konzumace potravin a nápojů.  

12. Každé sebemenší zranění či úraz hlásí ihned postižený nebo jeho nejbližší spolužák vyučujícímu.  

13. Žák může pracovat na počítači pouze po přihlášení do školní sítě na svůj vlastní účet (pod svým přihlašovacím 

jménem), nesmí se přihlásit na cizí účet.  

14. Žák nesmí vědomě přetěžovat síť a měnit konfiguraci sítě a zařízení k ní připojených.  

15. Je zakázáno zneužívat školní počítačové sítě k ilegálním aktivitám (např. krádež, falšování, poškozování jiných 

osob atd.)  

16. Je zakázáno používat software, ke kterému nemá uživatel oprávnění. Je zakázáno daný software stahovat z 

internetu, instalovat ho, kopírovat na školní síť a ze školní sítě a pracovat s ním.  

17. Při surfování na internetu je žákům zakázáno navštěvovat nevhodné stránky (stránky obsahující erotiku, 

pornografii, pirátské soubory, propagující jakákoliv ilegální hnutí apod.)  

18. Žák se musí při práci ve školní síti chovat v souladu s pravidly slušného chování. Je zakázáno při elektronické 

komunikaci používat vulgarizmů, obtěžování a ohrožování jiných osob.  

19. Během výuky je žákům zakázáno hrát počítačové hry.  

20. Po ukončení vyučování v počítačové učebně každý žák vypne počítač, se kterým pracoval a uklidí své pracovní 

místo, pokud vyučující nestanoví jinak..  

21. Hrubé nebo soustavné porušování provozního řádu počítačové učebny bude mít za následek kázeňské postihy dle 

školního řádu školy.  

 

      
 

 

 

 

 
V Břeclavi dne 25. 08. 2022 

Mgr. Marcela Minaříková 

ředitelka školy 


