Provozní řád počítačových učeben na SOU Valašské Klobouky
Uživatelé se řídí Provozním řádem počítačové pracovny, který je v učebně vyvěšen.
Počítačová učebna je určena pro plánovanou výuku podle rozvrhu hodin, případně pro individuální práci
pracovníků a žáků v době mimo výuku.
Vstup do učebny




Vstup do učebny je povolen jen v přezůvkách.
Do učebny jsou žáci odváděni příslušným vyučujícím.
V době mimo plánovanou výuku je vstup povolen pouze za dozoru pedagogického pracovníka. Před
vstupem do učebny mimo svoji výuku je každý uživatel povinen na vyvěšeném rozvrhu
zkontrolovat, zdali plánovaná výuka v učebně probíhá či nikoli.

Práce v učebně















Žákům je zakázáno jakkoli manipulovat s elektrickými zásuvkami, něco do nich zapojovat či
vypojovat. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
V učebně je zakázáno měnit hardwarovou konfiguraci PC v učebně.
Připojení externích přenosných datových médií, jako jsou diskety, USB Flash disky, externí pevné
disky na rozhraní USB, FireWire apod. je dovoleno pouze se souhlasem pedagoga.
Žáci smí používat pouze jim vyhrazen účet "žáci". Využívání jiných uživatelských účtů je zakázáno.
Výpočetní technika, která je majetkem školy a síť školy může být používána jen pro aktivity
schválené školou. Je zakázáno používat počítačové sítě k šíření politické, náboženské nebo
nacionální propagandy. Je zakázáno používání vulgarismů. Žákům je zakázáno přistupovat k datům a
informacím, které ohrožují mravní vývoj člověka.
Žákům je zakázáno pouštět datový projektor.
V učebně je možno provozovat jiná zařízení pouze po dohodě s vyučujícím a po revizi a případném
schválení konkrétního zařízení. Takové zařízení bude opatřeno štítkem o schválení k provozu ve
škole a školní síti.
Při práce v učebně je zakázáno konzumovat jakékoliv potraviny. Tekutiny jsou povoleny pouze v
lahvích.
Na učitelská PC mají přístup pouze pracovníci SOU. Žáci nesmí pracovat na učitelském PC, pouze v
době výuky může práci povolit pedagogický pracovník.
Je zakázáno vědomě šířit zavirované soubory nebo počítačové viry samotné.
Je zakázáno otevírat a ukládat přílohy pošty z volně dostupných serverů, případně souborů ze
sociálních sítí (možný zdroj virové infekce).
Uživatelům je zakázáno měnit softwarové vybavení PC (instalovat další programy apod.), či měnit
základní nastavení operačního systému a nainstalovaných aplikací. Jakákoliv činnost je povolena
pouze na všeobecné uživatelské úrovni.
Vyučující v PC učebně dohlíží během výuky na správnou výšku stavitelných židlí

Práce v rámci školní sítě




Uživatelská data je možné ukládat do vyhrazených adresářů na serveru, každý žák má vyhrazen svůj
adresář, do kterého se zaloguje přiděleným účtem. SOU nezodpovídá za ztrátu uživatelských dat.
Data vzniklá při výuce si může každý žák zálohovat na své přenosné datové médium nebo na vlastní
cloud.
Při zjištění jakýchkoliv HW či SW problémů nebo nestandardního chování počítačové techniky je



každý žák povinen na toto upozornit učitele a ten pak správce sítě.
Závažnější prohřešky budou řešeny v souladu se Školním řádem a dalšími obecně platnými předpisy.

Po skončení práce v učebně



Při odchodu se každý uživatel odhlásí a PC nevypíná. (pokud vyučující neurčí jinak)
Učitel po ukončení poslední vyučovací hodiny daného dne nechá vypnout počítače, zvedne židle,
zkontroluje úklid a zamkne učebnu.
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