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ŘÁD UČEBNY INFORMATIKY 
 

Ředitel školy vydává podle ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon) po projednání v pedagogické radě tento řád odborné učebny jako součást řádu školy. Řád učebny je vyvěšen v učebně na viditelném místě, je schválen 

ředitelem školy. Žáci jsou s ním seznámeni vždy v první hodině předmětu ve školním roce, vyučující o tom učiní zápis do třídní knihy. Dbá o to, aby byli 

dodatečně poučeni žáci, kteří v první hodině chyběli. 

 

 

1. K učebně přicházej 2 minuty před začátkem hodiny. Do učebny vstup na vyzvání učitele. 

 

2. Do učebny vstupuj pouze v přezůvkách. 

 

3. Do učebny nevnášej bundu a velké tašky. Naopak si nezapomeň přinést sešit a psací potřeby. 

 

4. U počítače pracuj pouze podle pokynů vyučujícího. Bez svolení vyučujícího nemanipuluj s periferiemi a s připojením 

počítače k napájecímu zdroji. 

 

5. Sluchátka si můžeš půjčit jen se svolením učitele a za podmínky, že je po hodině vrátíš na určené místo. 

 

6. Do učebny nenos jídlo a další věci, které by mohly poškodit vybavení učebny, například znečištěním klávesnice. Pít 

můžeš jen na místě k tomu určeném. 

 

7. Po učebně se pohybuj pomalu a dávej pozor na rozvody a kabeláž. S vybavením učebny zacházejí šetrně. Počítače se 

vypínají 1x denně na konci vyučování až na pokyn učitele. 

 

8. Připojit vlastní flash disk můžeš jen výjimečně a jen se souhlasem vyučujícího. Rozpracované soubory si posílej 

pomocí e-mailu. 

 

9. Jakékoli nestandardní chování počítače ohlas co nejdříve učiteli. 

 

10. Neprováděj žádné operace, které by mohly ohrozit nastavení konfigurace počítače. 

 

11. Nekopíruj programy z počítače pro své potřeby, mohl bys tím porušit autorská práva a dopustit se tak trestného činu. 

 

12. Je zakázáno bezdůvodně a opakovaně restartovat a vypínat počítač, pozměňovat a mazat cizí soubory a adresáře. 

 

13. Je zakázáno zobrazovat webové stránky s agresivním, násilným nebo rasistickým obsahem a erotikou. 

 

14. Pokud žáci svévolným porušením tohoto řádu způsobí škodu na vybavení učebny, bude od nich vymáhána finanční 

náhrada – koupě nového vybavení, programů, úhrada práce opraváře, apod. Vzhledem k vysoké ceně vybavení 

učebny bude porušení tohoto řádu považováno za velmi závažný kázeňský přestupek. Žáci jsou proto na začátku 

školního roku seznámeni i se současnými cenovými relacemi výpočetní techniky. 

 

15. V učebnách výpočetní techniky a ve všech prostorách školy jsou přísné zakázány všechny hazardní hry. 

 

  

 

 

 

Platné od: 4. 9. 2017  

Mgr. Petr Kapounek 

                 ředitel školy 


