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ŘÁD UČEBNY VÝPOČETNÍ TECHNIKY 
 

č.j. SS18/2050                                         2018/2019 
 

UŽIVATELÉ – PRÁVA  A  POVINNOSTI 

 

1) Vstup do učeben VT je povolen pouze v doprovodu vyučujícího či služby a po absolvování 
úvodního školení. 

2) Uživatelům se zakazuje jakákoliv manipulace s hardwarem bez vědomí vyučujícího,  
či správce učebny. 

3) Uživatelé, kteří využívají sítě internet prostřednictvím počítačového vybavení školy, jsou 
povinni dodržovat pravidla slušného chování v síti internet. Zakazuje se rozesílání 
nevyžádané pošty, prohlížení, stahování a odesílání nelegálního, pornografického, či jinak 
zákonem definovaného závadného obsahu. Internet v čase výuky smí být použit jen na 
pokyn učitele a jen k výuce. 

4) Uživatelům je zakázáno v učebně jíst a pít jakkoli manipulovat s jídlem či pitím. 
5) Uživatelé vstupují do učebny přezuti. 
6) Uživatel se smí přihlašovat pouze na přidělený uživatelský účet. Vědomé zneužití cizího 

účtu bude velmi přísně potrestáno. 
7) Uživatel smí spouštět pouze nainstalované aplikace. Není povoleno spouštět a na discích 

lokálních i síťových přechovávat donesené nebo stažené spustitelné soubory, soubory 
s nelegálním obsahem a soubory zavirované. 

8) Bez povolení služby, či vyučujícího je zakázáno ukládat, mazat či přepisovat data  
na lokálních discích. 

9) Uživatel nesmí zasahovat do systémových nastavení jednotlivých stanic ani zařízení 
dostupných v počítačové síti. 

10) Přednost při obsazování počítačů mimo výuku patří uživateli, který jde pracovat na školní 
práci, z kteréhokoliv předmětu. 

11) Odchází‐li uživatel po 15 hodině, vypíná počítač, jinak se pouze odhlašuje. 
12) V učebnách IT smí být pouze tolik studentů, kolik je zde židlí. Student, který čeká  

na volné místo u počítače, čeká mimo prostor učebny. 
13) Uživatel neruší nadměrným hlukem ostatní uživatele v jejich práci. 
14) Uživatel si ukládá svá data do svého domovského adresáře a respektuje hranici 30 MB. 
15) Jednotlivé nebo nevědomé porušení jakéhokoliv bodu řádu je trestáno napomenutím.  

Při opakovaném nebo vědomém porušení řádu je vážným porušením školního řádu. 
 
SŠ-PVC Dobruška dne 4. 9. 2017 

 

               ředitel školy               správce počítačové učebny   


