Základní škola Brno, Měšťanská 21, 620 00 Brno

Řád učebny informatiky
1. Žáci před zahájením výuky vyčkají na stanoveném místě, do učebny odcházejí v doprovodu
vyučujícího.
2. Do učebny musejí žáci vstupovat jen v přezůvkách, do výuky nosí předepsané pomůcky.
3. Žák vstupuje na koberec bez obuvi, s židlí manipuluje v prostoru mimo koberec, nenajíždí na něj
a na židli se nevozí.
4. Před zahájením práce žák zkontroluje pohledem své pracoviště a zapíše se do docházkové knihy.
Případné závady ihned nahlásí vyučujícímu.
5. V učebně má každý žák určené pracovní místo, na pracovišti udržuje pořádek a čistotu. V učebně je
zakázáno vykonávat jakoukoliv činnost, která produkuje prach, nečistotu, apod.
6. V učebně není povoleno jíst, pít, žvýkat žvýkačky nebo cokoliv konzumovat.
7. !!!Počítač žák sám nezapíná!!! V případě, že počítač není zapnutý, provádí toto vyučující.
8. Žák nesmí manipulovat s počítačem ani s monitorem (nenastavuje jas, kontrast, apod.). Žák monitor
nevypíná, nedotýká se obrazovky, nenatáčí ji a ani nezvedá.
9. Žák nesmí kopat do stolu ani s ním jinak manipulovat.
10. Žák smí pracovat pouze na svém pracovišti s myší a klávesnicí. Nesmí sahat na ostatní počítače.
11. Žák je povinen si po prvním přihlášení do sítě změnit uživatelské heslo.
12. Žák je k počítači přihlášen jen pod svým uživatelským jménem a heslem, pokusy pod cizím jménem
a heslem nejsou povoleny. Žák nesmí svoje přihlašovací údaje poskytovat jiným osobám. Pokud
pracuje na PC, ke kterému je přihlášen ještě někdo jiný, musí mít po celou dobu PC pod kontrolou.
Je si vědom toho, že v těchto případech nese odpovědnost za případné zneužití elektronické pošty
nebo za neoprávněné zásahy do počítače či počítačové sítě.
13. Při práci na počítači žák pracuje podle pokynů vyučujícího pouze s programy, které určí vyučující. Je
zakázáno měnit jakékoli nastavení v systému.
14. Žák nesmí manipulovat s ostatním technickým vybavením učebny (ostatní počítače, tiskárny,
reproduktory, scannery, plátno, dataprojektory…).
15. Žákům není povoleno manipulovat s počítačem na učitelském stanovišti.
16. Žák nepřipojuje ani nevkládá do PC vlastní datová média (diskety, CD, DVD, flash disky, MP3
přehrávače, mobilní telefony, fotoaparáty…). Svoji práci žák ukládá pouze do vyhrazeného adresáře.
17. Tisk související s výukou žák konzultuje s vyučujícím. Jakýkoliv jiný tisk je zakázán.
18. Každý žák zodpovídá za svoje pracoviště, stůl a počítač. Úmyslné poškození vybavení učebny bude
dáno žákovi k úhradě.
19. Při odchodu z učebny žák znovu zkontroluje své pracoviště, hlásí případné změny nebo nedostatky.
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