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Provozní řád multimediální jazykové učebny č. 2
1.

Vstup do učebny je dovolen pouze v doprovodu vyučujícího.

2.

Studenti si odkládají věci na místo určené vyučujícím. Přístup k počítačům je dovolen pouze v přezůvkách
a s pomůckami, které určí vyučující. Studenti zachází s vybavením učebny šetrně. V učebně je zakázáno
cokoliv konzumovat.

3.

Po příchodu na pracoviště a zapnutí počítače jsou studující povinni jej zkontrolovat podle pokynů vyučujícího
a případné nedostatky oznámit neprodleně vyučujícímu.

4.

Student je povinen provádět práce a úkony podle pokynů vyučujícího.

5.

Student nesmí bez svolení vyučujícího spouštět ani provozovat jiné programy, než které určí vyučující.

6.

Studentům je zakázáno připojování různých zařízení k počítači a vkládání datových médií bez souhlasu
vyučujícího.

7.

Studentům není dovoleno měnit jakékoliv systémové nastavení PC a zapisovat data na jednotku C.

8.

Studentům je zakázáno na školním vybavení spouštět hry a ukládat je na ně.

9.

Studentům je zakázáno cokoliv instalovat a provozovat jiné prohlížeče internetu než nainstalovaný IE
a Firefox (s výjimkou „portable“ verzí umístěných v „Homes“)

10. Studentům je zakázáno zneužívat počítačovou síť k šíření informací, které jsou v rozporu se zákonem nebo
které by mohly poškodit dobré jméno školy. Není dovoleno navštěvovat nevhodné webové stránky (např.
obsahující erotiku, pornografii, pirátské soubory atd.).
11. Na učitelský PC má student přístup ve výjimečném případě pouze pod přímým dozorem vyučujícího.
12. Přihlášení k počítači je automatické k univerzálnímu účtu student s heslem student. Po odhlášení je třeba toto
heslo zadat k opětovnému přihlášení. Ke svým „Homes“ se studenti dostanou po zadání adresy \\10.0.0.200
do adresního řádku Průzkumníka. V případě použití „Homes“ je nutné se na konci hodiny odhlásit, nebo
vypnout počítač.
13. Pokud nastane závada jakéhokoliv druhu (i softwarová) na počítači, monitoru, případně jiném zařízení,
studující okamžitě vyrozumí vyučujícího. Studenti nesmí samostatně odstraňovat vzniklé závady. Svévolné
nebo úmyslné poškození vybavení v učebně bude kázeňsky trestáno a vzniklou škodu studující uhradí
v plném rozsahu.
14. Pokud student potřebuje z vážného důvodu opustit své pracoviště, vyžádá si souhlas od vyučujícího.
15. V případě úrazu elektrickým proudem je kterýkoliv studující povinen vypnout zařízení učebny a poskytnout
první pomoc.
16. Při skončení práce studenti uvedou pracoviště do původního stavu a z pracoviště odchází spořádaně, aby
nedošlo k poškození zařízení učebny.
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