
Provozní řád UČEBNY INFORMATIKY 
 

 Pravidla PRO CHOVÁNÍ v učebně: 
 
1. Žáci do učebny vstupují přezutí, pouze na pokyn nebo za doprovodu vyučujícího. 
 
2. K pracovnímu stolu si přinesou pouze nutné pomůcky – psací potřeby, sešity, ŽK. 
 
3. Do učebny žáci nepřináší jídlo, u počítačů je zakázáno jíst a pít (vyjímku může 
povolit vyučující ze zdravotních důvodů). 
 
4. Žáci se chovají v učebně ukázněně, řídí se pokyny vyučujícího a pravidly 
bezpečnosti tak, aby neohrozili zdraví své ani ostatních. 
  
5. Žáci neopouští své přidělené pracovní místo bez svolení vyučujícího, svým 
chováním neruší ostatní. K zařízení učebny se žáci chovají šetrně, jakékoliv závady 
na zařízení ihned hlásí vyučujícímu. 
 
6. Žáci mají zakázáno otevírat okna a manipulovat se zatemněním bez svolení 
učitele. 
 
7. Po ukončení práce na PC žáci uklidí své pracoviště – myš, klávesnici, židli, 
sluchátka, popř. vypnou PC a monitor (poslední hodina), opouští učebnu na pokyn 
vyučujícího. 
 

 

 Pravidla PRO PRÁCI v učebně: 
 
1. Žáci zapínají a vypínají PC a příslušenství pouze na pokyn vyučujícího. 
 
2. Každou závadu, nebo nestandardní chování počítače ihned hlásí vyučujícímu. 
 
3. Žáci nezasahují do systému počítače, je zakázáno měnit nastavení uživatelského 
prostředí, konfiguraci PC (pozadí, spořič obrazovky, vzhled, …), nastavení 
aplikací. 
 
4. Po ukončení práce uvede žák pracovní plochu, pracovní prostředí PC do 
původního stavu – pozadí, spořič, vzhled, zavření aplikací, oken, odstranění 
vytvořených složek, … 
 
5. Vytvořené soubory, data, si žáci ukládají do své složky, popř. na určené místo 
v PC.  
 
6. Žáci mají zakázáno manipulovat s daty v jiných složkách, souborech. 
 
7. Použití vlastních CD, DVD, paměťových médií (př. USB flashdisk) a externích 
pevných disků je dovoleno jen se souhlasem vyučujícího. 
 
8. Tiskárnu smí žáci použít jen se souhlasem vyučujícího, a to výhradně k tisku 
materiálů určených k výuce. 



 Pravidla PRO PRÁCI NA INTERNETU: 
 

1. K Internetu se žáci připojují na pokyn a podle instrukcí vyučujícího. 
 
2. Žáci mají zakázáno vyhledávat a zobrazovat stránky se závadnou tématikou –  
stránky erotické, pornografické, stránky propagující násilí, diskriminaci, zbraně, 
drogy, …  
 
3. Žákům je zakázáno stahování souborů, včetně příloh elektronické pošty. 
  
4. Žáci mají zakázáno instalovat, stahovat do počítače jakýkoliv software - programy, 
aplikace, hry.  
 
4. Žákům je zakázáno poskytovat na Internetu identifikační údaje, např. jméno, 
adresu bydliště, školy, telefonní čísla, fotografie, apod.  
 
5. Žáci mají zakázáno šířit zprávy a sdělení, která by svým obsahem obtěžovala, 
urážela, napadala ostatní uživatele Internetu. 
 

6. Bez svolení učitele je zakázáno používat komunikační nástroje a sociální 
sítě, např. Facebook. 
 
7. Udržuj svá hesla v tajnosti, nesděluj je ani kamarádům, spolužákům. 
 
8. Nevěř každé informaci, kterou získáš na internetu. 
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