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Úvodní ustanovení
Polytechnická učebna je určená pro skupinu žáků především k výuce předmětů práce na počítači, k
jazykové výuce, k výuce českého jazyka a dalších vhodných předmětů, dále k činnosti ŠD a kroužků.
Učitelé a žáci jsou povinni chovat se tak, aby předcházeli vlastním úrazům nebo poškození školního
zařízení. Zvláštní důraz obezřetnosti je požadován s ohledem na manipulaci s elektrickým zařízením!
Zabezpečení počítačové učebny (zamykání) se řídí zvláštním předpisem, který upravuje zabezpečení
školní budovy.
Povinnosti školy
Ředitel školy zajišťuje v souladu s plánem revizí pravidelné revize elektrického zařízení, vybavení a
elektroinstalace. Před zahájením vyučování je povinností odpovědných pedagogů prokazatelně
seznámit žáky s tímto provozním řádem.
I. Žáci jsou povinni při manipulaci s počítači a dalším vybavením učebny:
a) dodržovat předpisy a zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci
b) vstupovat do učebny pouze na pokyn učitele a to přezutí
c) odložit svou tašku na určené místo
d) dodržovat zasedací pořádek a nespouštět počítače bez svolení učitele
e) po spuštění počítače zadat své přihlašovací jméno a heslo
f) řídit se pouze pokyny vyučujícího
g) se zařízením učebny zacházet šetrně
h) okamžitě nahlásit vyučujícímu každou odchylku od normálního stavu
i) opouštět počítač řádně vypnutý, pokud vyučující neurčí jinak
j) při odchodu urovnat pracoviště – klávesnici, myš, monitor a židli
k) dodržovat přísný zákaz pití a svačení v učebně
l) úmyslně způsobené škody budou oznámeny rodičům a bude požadována náhrada (náprava)
způsobené škody
II. Žáci jsou povinni při manipulaci s daty:
a) ukládat data na místo, které určí učitel a to včetně přenosných zařízeních (flashdisk);
b) ukládat datové soubory na přenosná zařízení pouze se svolením učitele;
c) tisknout dokumenty pouze se svolením učitele;
d) je zakázáno mazat či jinak poškozovat data uložená na discích a v síti;
e) počínat si tak, aby nebyla porušována autorská práva, tj. v souladu se zákonem o autorských
právech.

III. V polytechnické učebně je přísně zakázáno:
a) měnit jakákoli nastavení počítačů, a to jak softwarová (nastavení systému apod.), tak i
hardwarová (nastavení monitorů apod.);
b) pracovat s donesenými přenosnými disky bez svolení učitele;
c) nahrávání jakéhokoli softwaru z a do školních počítačů;
d) navštěvovat stránky s výchovně závadným obsahem, případně stránky propagující
fašismus, xenofobii apod.;
e) stahovat data z internetu;
f) používat počítače k soukromým účelům;
g) ukládat data bez svolení učitele.
IV. Používání polytechnické učebny mimo výuku:
a) žáci navštěvují učebnu mimo výuku výhradně podle vyvěšeného rozvrhu a za souhlasu a
doprovodu dospělé osoby
b) žáci dodržují zásady stanovené v části I., II. a III. provozního řádu polytechnické učebny
Závěrečné ustanovení
Tento Provozní řád polytechnické učebny nabývá platnosti a účinnosti dne 1. září 2019.
Ve Valdicích dne 1. září 2019
ředitel školy

