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Provozní řád počítačových učeben GFK
Učebny slouží pro práci na počítačích během vyučování, případně v době mimo vyučování.

Provoz v učebnách během vyučování:


Do místnosti vstupují žáci pouze za doprovodu vyučujícího a s ním také učebnu opouštějí.



Probíhá-li v učebně výuka, žáci si mohou na začátku vyučovací hodiny domluvit s vyučujícími práci na volných
počítačích. V průběhu vyučování neruší výuku ostatních žáků.



Po ukončení výuky vyučující z učebny odchází poslední a zajistí její uzamčení.



Žáci mají přísný zákaz vyzvedávat si klíče od učeben výpočetní techniky v sekretariátu a sekretariát má zákaz klíče
žákům předávat.

Provoz v učebnách mimo vyučování:


samostatný přístup do učeben VT mají žáci na základě předchozí domluvy (dozor a přístup do učeben zajišťuje
Radek Kalous). V nepřítomnosti Radka Kalouse zajišťuje dozor Šárka Kirchnerová, nebo Petr Ustohal.



Žáci mají přístup do učebny pouze za přítomnosti dozoru a je-li v ní volno. Požadavek žáků na zajištění dozoru může
vyučující odsouhlasit nebo zamítnout.



Během své práce jsou žáci povinni dbát pokynů pověřené osoby vykonávající dozor.



Přístup do učebny mimo vyučování je řízen nejen pravidlem, kdo dřív přijde, ale záleží též na tom, co žák v učebně
dělá či hodlá dělat. Rozhodnutí a schválení oprávněnosti požadavku žáka je vždy na osobě vykonávající v učebně dozor.

Žákům je zakázáno užívat pomůcky a zařízení učebny bez svolení vyučujícího, poškozovat vybavení učebny, vnášet do
učebny a konzumovat jídlo a pití a provádět činnosti nesouvisející s prací na počítačích. Nesmí rušit při práci ostatní. Je
zakázáno bez svolení správce sítě připojovat k počítačům jakékoliv externí zařízení.
Žáci jsou povinni řídit se předpisy bezpečnosti práce, školním řádem, být seznámeni s pravidly pro přístup do školní
počítačové sítě a sítě Internet, dále jsou povinni chránit majetek školy před poškozením a hlásit vyučujícím každou závadu či
poškození. V případě úmyslného poškození je viník povinen nahradit vzniklou škodu. Je zakázáno kreslení po monitorech a
klávesnicích, odpojování myší, klávesnic a monitorů, nebo jakákoliv jiná manipulace s počítači.
Při odchodu jsou všichni povinni se regulérně odhlásit ze svého uživatelského účtu na serveru, srovnat židle a zavřít okna v
místnosti.
V případě výuky jiných předmětů bez použití počítačů je zakázáno manipulovat s počítači (včetně klávesnic a myší) –
na pracovních stolech je dostatek místa.
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