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Poznámka: Vzhledem k charakteru práce v počítačové učebně se hodnotí překročení stanovených pravidel jako závažné se 
všemi z toho plynoucími důsledky (např. přeřazení žáka do jiné skupiny volitelných předmětů, vyloučení žáka ze zájmového 
útvaru, apod.). 
 

 
Přístup do učebny 

Do učebny mají žáci přístup pouze v doprovodu vyučujícího. Během přestávky čekají v klidu před 
dveřmi na jeho příchod. Vyučující je povinen po celou dobu být v učebně se žáky a vykonává nad nimi 
aktivní dozor. 
 
Pravidla pro chování žáků v učebně 

1. Žáci se řídí pokyny přítomného učitele. 
2. Pro skupiny, které navštěvují učebnu pravidelně, je stanoven zasedací pořádek. Žáci jsou povinni 

jej dodržovat. Po příchodu k PC se žáci zapíší do evidenčního listu PC. 
3. Počítače mohou žáci zapnout až po svolení vyučujícího. Do sítě se hlásí žáci přiděleným 

uživatelským jménem a svým heslem. 
4. Při jakékoli závadě nebo problému žáci informují vyučujícího, který rozhodne o dalším postupu. 
5. Po skončení práce žáci se podle pokynů vyučujícího buď odhlásí od sítě, nebo počítače vypnou. 

Z učebny odcházejí až poté, co uklidí své pracoviště (sluchátka, myši, židle). 
6. Při práci na počítačích je žákům zakázáno: 

a) pracovat na učitelském počítači, nebo vypínat či zapínat server, 
b) přenášet jakékoli součásti počítačů z jednoho pracoviště na jiné (klávesnice, myši, monitory, 

sluchátka, …), 
c) otvírat počítač a jakýmkoli způsobem manipulovat s vnitřkem počítače, 
d) měnit zapojení kabelů, či připojovat další kabely a jiná periferní zařízení, 
e) sahat na počítač spolužáka a vyrušovat ostatní při práci, 
f) navštěvovat stránky s erotickým a pornografickým zaměřením, stránky propagující násilí, 

hanobení rasy a další, které odporují dobrým mravům, 
g) používat tiskárnu bez svolení vyučujícího, 
h) zasahovat do cizích souborů (instalované programy, data ostatních žáků), přesouvat je, 

přejmenovávat a mazat, 
i) jíst a pít v prostorách učebny, donášet do učebny potraviny a nápoje, 
j) manipulovat se závěsy a žaluziemi. 

 
 …….………………………  ............................................ 
    správce počítačové učebny     PaedDr. Holečková Zuzana 
          ředitelka školy 
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Změny: 
 
Komentář:  Seznámení s řádem provádí  učitel na první hodině Inf v daném školním roce,  o tomto 
poučení provede záznam do třídní knihy( str. 100 ). 
                   Chybějící žáky je nutno dopoučit v nejbližším možném termínu. 
Žáci podepíší:  Potvrzuji, že dne ……. jsem byl /-la seznámen /-na s Provozním řádem počítačové 
učebny a Řádem počítačové učebny a že jsem jim porozuměl / -la. 


