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7. VNITŘNÍ ŘÁD POČÍTAČOVÉ UČEBNY 

           Spisový / skartační znak     2022/2023         1.1.3       A10 

Vypracoval: Mgr. Karla Peterková, ředitel školy  

Schválil: Mgr. Karla Peterková, ředitel školy 

Pedagogická rada projednala dne  

Směrnice nabývá platnosti dne: 1. 9. 2022 

Směrnice nabývá účinnosti dne: 1. 9. 2022 
 

 

1) Žáci přicházejí do jazykové učebny vždy s učitelem a při vstupu i odchodu z učebny si 

dezinfikují ruce z  důvodu epidemiologické situace COVID-19. Při práci žáků 

v jazykové učebně je vždy po celou dobu přítomen pedagogický dohled – v případě 

zhoršených epidemiologických podmínek. 

2) Žáci jsou povinni chovat se v učebně ukázněně, nerušit při práci ostatní. Žáci jsou povinni 

udržovat v učebně pořádek. 

3) V počítačové učebně je zakázána konzumace jídla a pití. 

4) Do učebny je zakázáno nosit předměty, které by mohly být zdrojem prachu a 

mechanických nečistot (křídy, tuhy), předměty, které by mohly způsobit neodstranitelné 

skvrny a potřísnění (fixy, plnicí pera), jakékoliv nápoje a tekutiny (např. limonády, džusy, 

inkoust do plnicích per, apod.), jakékoliv potraviny a pochutiny (např. bonbony, 

žvýkačky, bramborové lupínky, sušenky), nadbytečné oděvy (např. bundy a teplé svetry 

v zimním období).  

5) Každý žák je povinen po příchodu na své pracovní místo si toto místo zkontrolovat a 

případné zjištěné závady nebo poškození ihned nahlásit vyučujícímu.  

6) Před koncem hodiny je žák povinen vrátit počítač do původního stavu (vzhled pracovní 

plochy, uspořádání složek a souborů) a uvést své pracovní místo do původního stavu 

(zasunout židli, celkový úklid pracovního prostoru). Poslední uživatel počítač na pokyn 

učitele vypíná.  

7) Žáci nesmí 

- zasahovat do elektrické instalace - dotýkat se přívodů, vypínat přístroje z elektrické 

sítě,  rozpojovat propojovací a síťové kabely počítačů a příslušenství, měnit zapojení 

kabelů nebo připojovat další kabely nebo připojovat jiné elektrické spotřebiče;  

- zasahovat do počítačů - demontovat kryty počítačů a veškerých příslušenství a 

zasahovat do vnitřního zařízení; 

- odpojovat klávesnici, myš nebo monitor a přenášet jakékoli součásti počítačů 

z jednoho pracoviště na jiné; 

- sahat na monitor prsty nebo jinými předměty; 

- vsunovat jakékoli předměty do otvorů v počítačích a v příslušenství (výjimkou je 

zasunutí diskety, CD, DVD nebo flash disku do příslušné mechaniky se souhlasem 

nebo na pokyn učitele); 
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- měnit konfiguraci adresářů a programů, spouštět neznámé programy; 

- jakkoli zasahovat do nastavení počítačů a provádět jakékoli změny v nastavení 

systému Windows; 

- měnit nastavení systémového data a času; 

- bezdůvodně stlačovat klávesy a jiné ovládací prvky, čímž může dojít k poškození; 

- odstraňovat sami jakékoliv poruchy na zařízení počítače, popř. elektrické instalaci; 

- svévolně vytvářet, mazat, přesouvat, přejmenovávat a kopírovat adresáře; 

- vstupovat a zasahovat do cizích souborů (instalované programy, data ostatních žáků), 

přesouvat je, přejmenovávat a mazat. 

8) Při výuce dodržují žáci pokyny učitele, pracují pouze se stanovenými programy, provádějí 

výhradně ty práce, které byly určeny učitelem. 

9) Vlastní diskety, CD, DVD a flash disky lze používat pouze se schválením učitele a pouze 

po předchozí (včasné) antivirové kontrole.  

10) Při jakékoli závadě nebo problému (nejde monitor, počítač „zamrzne, chová se nezvykle 

apod.) žáci informují vyučujícího, který rozhodne o dalším postupu. Žáci se nesnaží 

odstraňovat poruchu sami. 

11) Do počítačů je zakázáno instalovat jakýkoliv software bez souhlasu učitele. 

12) Žákům je zakázáno jakkoliv manipulovat s vybavením učebny.  

13) Počítače slouží především k práci s internetem, k vyhledávání informací a práci 

s výukovými programy. Se svolením učitele je možno hrát počítačové hry, ale pouze ty, 

které jsou zaměřeny na podporu vzdělávání. Je zakázáno instalovat vlastní hry. 

14) V síti je zakázáno provádět takové aktivity, které jsou v rozporu se zákony ČR nebo s 

mezinárodními právy a úmluvami. Je zakázáno jakkoli manipulovat 

(prohlížet/stahovat/rozšiřovat/uchovávat) s nelegálním softwarem a s materiály (texty, 

obrázky, animace, zvuky apod.), jejichž použitím by mohlo dojít k mravní újmě či 

trestnému činu. Je zakázáno zneužívat počítačovou síť k šíření informací, které jsou 

v rozporu se zákonem; odesílat poštu, která by svým obsahem obtěžovala či urážela 

ostatní uživatele; na internetu otevírat stránky propagující násilí, rasismus, drogy, sex 

apod. 

15) Počítače a jejich příslušenství uživatelé obsluhují tak, jak je to obvyklé u jiných 

elektronických výrobků. To znamená s citem, bez násilí a hrubé fyzické síly.  

16) Žáci musí dbát na správné sezení u počítače, dodržovat bezpečnou vzdálenost očí od 

monitoru min. 50 cm.  

17) Po vyučování mohou žáci pracovat v počítačové učebně pouze pod dohledem vyučujícího.  

18) Na začátku školního roku musí učitel provést poučení a seznámení žáků s tímto řádem, 

včetně zápisu do třídní knihy. 

19) Učitel po skončení výuky očistí dezinfekčním prostředkem všechna stanoviště včetně 

počítačové klávesnice z důvodu epidemiologické situace COVID-19 – v případě 

zhoršených epidemiologických podmínek. 

 

Zodpovědná osoba:  Mgr. Ivana Grygarová 

 

 

V Dobraticích dne 30. 8. 2022 
 

 

               Mgr. Karla Peterková 

                             ředitelka školy 
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Dne 30. 8. 2022 byli zaměstnanci seznámeni s řádem: 
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