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Provozní řád učebny výpočetní techniky
1.

Vstup do učebny výpočetní techniky 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 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“ nebo na D:)

10. Na učitelský PC má student přístup ve výjimečném případě pouze pod přímým dozorem vyučujícího.
11. Student se přihlašuje svým jménem a heslem. Jméno má tvar jmeno.prijmeni.
12. Každý student má na serveru alokován prostor “Homes“ omezený na 1 GB (včetně profilu 50-200MB),
mapovaný jako síťová jednotka H, a je na něj nasměrována systémová složka “Dokumenty“. Může si do něj
ukládat cokoliv s výjimkou obsahu porušujícího zákony ČR, řád školy (pornografie, materiály propagující
rasismus, fašismus, komunismus…, materiály, na které se vztahují autorská práva, apod.). Škola si vyhrazuje
právo obsah “Homes“ kontrolovat a neručí za jeho případnou ztrátu. Obsah “Homes“ je přístupný i po
internetu pomocí protokolu FTP (šifrování TLS/SSL implicit, port 990) na adrese ftp.skolakrizik.cz po
zadání jména a hesla.
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 výpočetní techniky bude kázeňsky trestáno a vniklou 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 výpočetní
techniky 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 výpočetní techniky.
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