Základní škola Jablonec nad Nisou-Mšeno, Mozartova 24, přísp. org.
Řád učebny informatiky
1) Žák je povinen se při práci v učebně řídit pokyny vyučujícího.
2) Do učebny žák vstupuje jen se souhlasem vyučujícího.
3) V učebně sedí žáci podle zasedacího pořádku; své pracovní místo udržuje každý žák
v čistotě a pořádku, dodržuje opatření na ochranu života a zdraví.
4) V učebně se smí provádět pouze práce, které jsou nařízeny či povoleny vyučujícím
a pod jeho dohledem, včetně manipulace s vypínačem počítače.
5) Žák zachází se zařízením učebny, výpočetní technikou a pomůckami opatrně a šetrně,
chrání všechny prvky před poškozením.
6) Žák používá výpočetní techniku pouze k účelům, ke kterým je určena a využívá ji
přiměřeným a zákonným způsobem.
7) Žák je povinen před začátkem prováděné činnosti zkontrolovat stav pracovního místa
a všech pracovních pomůcek a přístrojů. Veškeré závady a nedostatky, a to i během
vyučování, je žák povinen nahlásit svému vyučujícímu.
8) Počítače zapne první uživatel, přihlásí se standardním způsobem, po ukončení práce se
odhlásí. Počítače se během vyučovacího dne nevypínají, vypne je až poslední uživatel
daného dne. Monitory se nevypínají.
9) Žákům je zakázáno:
a) manipulovat se zatemněním
b) přemisťovat přístroje z pracoviště, kde jsou nainstalovány na jiné pracoviště v učebně
a mimo učebnu
c) rozebírat jakékoli zařízení, měnit jeho nastavení
d) měnit nastavení jakéhokoliv programu
e) svévolně restartovat počítač
f) předávat jiným osobám své kódy (jména uživatelů, hesla) pro přístup k počítači
g) zjišťovat informace (jména uživatelů, hesla), která umožňují přístup k počítači
h) na internetových stránkách využívat adresy, které svým zaměřením jsou pro mládež
nevhodné
i) šířit destruktivní kód a nevyžádanou poštu
10) V učebně se musí zachovávat klid a pořádek. Přecházet a přemisťovat se bez povolení
vyučujícího na jiné pracovní místo či svévolně přenášet pomůcky a spotřebiče je žákům
zakázáno.
11) Každý žák musí být na začátku vyučovací hodiny vyučujícím seznámen s prováděnou
činností a postupem práce. Každoročně je seznámen se zásadami poskytování první
pomoci a umístěním lékárničky první pomoci.
12) Žákům není dovoleno manipulovat s přístrojem jiným způsobem, než jaký je předepsán
návodem od výrobce.
13) V učebně je přísně zakázáno jíst a pít (včetně bonbonů a žvýkaček)
14) Každou mimořádnou událost (poškození pomůcky, závadu na zařízení výpočetní techniky
i na programu, úraz apod.) je žák povinen nahlásit svému vyučujícímu, který zajistí
potřebná opatření, včetně asanace ploch, poskytnutí první pomoci a přivolání zdravotnické
záchranné služby.
15) Po ukončení činnosti jsou žáci povinni uklidit pracoviště a veškeré zařízení do původního
stavu (srovnat a zasunout klávesnici, srovnat myš, uklidit sluchátka, zasunout židličku).
16) Služba ve třídě je dále povinna smazat tabuli.
17) Z místnosti žáci odchází jen se souhlasem vyučujícího.
V Jablonci nad Nisou dne 01. 09. 2017

……………………………….
Razítko a podpis ředitele školy

