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Řád počítačových učeben 

Tento řád stanovuje podmínky a pravidla pro práci žáků SŠES v počítačových učebnách, přičemž 

počítačovou učebnou se rozumí učebna vybavená výpočetní technikou, kde probíhá výuka ICT a 

předmětů souvisejících.  

Pokyny pro vlastní práci na počítači 

1. Do učebny vchází žáci pouze v doprovodu vyučujícího. V době přestávek se žáci nesmějí zdržovat 

v učebně a musí místnost opustit. 

2. Své pracovní místo udržují žáci v čistotě a pořádku. Na pracovní ploše mají jen věci a pomůcky nutné 

pro svou práci. V době koronavirových opatření si každý žák před zapnutím PC očistí klávesnici a 

myš desinfekčním přípravkem zajištěným školou. 

3. Při pohybu v učebně je třeba dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození počítačů (pohyb je 

omezen na co nejmenší míru). 

4. Po skončení práce uvedou žáci svá pracovní místa do pořádku. 
5. Vytvářené soubory si každý ukládá pouze do svého datového adresáře, do cizích adresářů žák 

nevstupuje. 
6. V síti je povoleno pracovat pouze pod přiděleným jménem (je zakázána jakákoliv forma půjčování 

účtu nebo sdílení účtu více osobami). Každý žák má přiděleno přístupové jméno a heslo. Povinností 

žáka je uchovat heslo v tajnosti. Za případné zneužití účtu nese žák plnou odpovědnost. Žák má 

v případech zvláštního určení právo požádat o změnu hesla prostřednictvím vyučujícího. 
7. Žák nesmí používat vlastní přenosná média (FD, CD…). 

Žákům je zakázáno 

1. V učebně jíst a pít. 

2. Svévolně opouštět své pracovní místo. 

3. Měnit konfiguraci adresářů a programů, ani spouštět neznámé programy. Výslovně je zakázáno 

stahování jakýchkoliv aplikací nesouvisejících s výukou (stahování her), případně jakékoliv jejich 

ukládání na disky. 

4. Žáci nesmí sami, bez svolení vyučujícího, manipulovat s žádným zařízením a vybavením učebny. Je 

zakázáno vynášet jakékoliv pomůcky mimo učebnu. Žáci nesmí poškozovat nálepky, otevírat 

počítač, jakkoliv s ním nepovoleně manipulovat a mohou vybavení učeben využívat pouze k účelům, 

ke kterým je určeno. 

5. Žáci nesmí odstraňovat sami jakékoliv poruchy na zařízení počítače, popř. el. instalaci. 

6. Případné nedostatky hlásí příslušnému vyučujícímu. 

7. Vědomé porušování řádu počítačových učeben a vědomé poškozování zařízení žáky může být, podle 

závažnosti, považováno za porušení školního řádu se všemi z toho plynoucími důsledky. 

8. Škody na vybavení učebny způsobené porušením výše uvedených bodů tohoto řádu z nedbalosti nebo 

úmyslně, budou ohlášeny u nezletilých žáků rodičům a požadována náhrada škody v plné výši. 

 


