
Provozní řád počítačových učeben a využívání výpočetní techniky na škole 
 

1. V počítačových učebnách platí základní školní řád a požární řád se zpřísněnými podmínkami týkající se 

laboratoří a práce s elektrickými spotřebiči. 

2. Učebnu otevírá vyučující před každou vyučovací hodinou. Vstup žákům je dovolen na pokyn vyučujícího a 

jen v přezůvkách. Po skončení vyučovací hodiny žáci upustí učebnu.  

3. V prostorách počítačové učebny je zakázáno konzumovat nápoje, jídlo i vstupovat se žvýkačkou. 

4. V učebnách je zakázáno zejména čmárat po stolech, počítačích, monitorech, klávesnicích a apod., strhávat 

nálepky z počítačů a monitorů. 

5. Po příchodu do učebny si žák pečlivě zkontroluje své pracoviště, případné závady a poškození okamžitě 

nahlásí vyučujícímu a ten ji odstraní, případně nahlásí správci sítě. Žák sám nesmí závadu odstraňovat. 

Nenahlásí-li žák tuto závadu, bude to posuzováno, že závadu způsobil sám žák. Po skončení hodiny opustí 

místo uklizené. 

6. Žákům je přísně zakázána jakákoliv manipulace s hlavním vypínačem a s kabeláží, dále je v souladu se 

školním řádem zakázáno využívat silové zásuvky pro vlastní zařízení. 

7. Žákům je přísně zakázáno jakkoliv zasahovat do konfigurace počítačů. Tím se především myslí výměna 

klávesnice, myši, síťového kabelu, instalace vlastních programů, otáčení monitorů (softwarově i fyzicky), 

měnit nastavení BIOSu, operačního systému či instalovaných programů. 

8. Při vstupu jiné dospělé osoby do učebny žáci z bezpečnostních důvodů nevstávají. 

9. V učebně není dovoleno bez vědomí vyučujícího vkládat vlastní nosiče (Flash disky, CD, DVD, paměťové 

karty apod.), spouštět bez vědomí vyučujícího internet. Není dovoleno odnášet zařízení z učebny. 

10. Žák je povinen ukládat své soubory pouze do svého adresáře nebo do adresáře, který mu přidělí vyučující. 

Lokální disky nepoužívejte k ukládání vašich dat. Na svém disku udržujte pořádek, nepotřebné soubory 

mažte. Uklízejte po sobě společný diskový prostor. 

11. Žákům je zakázáno navštěvovat na Internetu stránky s erotickou, rasistickou tématikou či tématikou 

navádějící k trestné činnosti. Porušování těchto pravidel bude trestáno dle školního řádu. 

12. Jakékoliv destruktivní chování na síti (lapání hesel, ničení obsahu nebo zásah do práv cizích kont, 

předstírání cizí totožnosti apod.) je zakázáno a bude přísně postihováno. 

13. Hesla k osobním kontům jsou tajná a každé konto je určeno pouze pro jednoho studenta. Je zakázáno 

pracovat na cizích kontech. 

14. Žák smí používat připojení k Internetu pouze ke studijním účelům, je výslovně zakázáno využívat připojení 

k získání nelegálního softwaru. 

15. Pokud by žák jakýmkoliv způsobem (HW nebo SW chyba) získal přístupová práva, která mu nepatří, je 

povinen to ihned nahlásit správci sítě. 

16. Je zakázáno odpojovat školní zařízení od sítě (i vypnutá). 

17. Žák smí využívat se souhlasem vyučujícího pouze volné síťové zásuvky a pouze koncovým zařízením 

(notebook, netbook). Je však výslovně zakázáno zapojovat jiné síťové prvky (huby, switche, routery, Wi-Fi 

apod.). 

18. Žák nesmí zpřístupnit školní síť (vč. Sítě Wi-Fi) jiným osobám. 

19. Tento provozní řád je součástí školního řádu. Jeho porušení bude trestáno dle školního řádu a 

omezováním přístupových práv uživatele. Zvláště přísně budou posuzovány jakékoliv činnosti, které by 

mohly narušit provoz pracovišť jako celku a jejich bezpečností systém. Případnou vzniklou hmotnou škodu 

je žák povinen uhradit. 

Tento řád platí od 1. 9. 2014 


