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Osnova poučení žáků ZŠ v učebně informatiky
(v počítačové učebně)
1) Do učebny informatiky vstupují žáci pouze v doprovodu vyučujícího, přinášejí pouze věci
související s výukou.
2) Bez souhlasu vyučujícího žáci z učebny nesmí odcházet.
3) Žáci se seznámí s návody k obsluze počítačů a jiných elektrických spotřebičů.
4) Počítače žáci smějí zapínat a vypínat pouze síťovým vypínačem a se souhlasem
vyučujícího.
5) Před zahájením práce na počítači žáci zkontrolují své pracoviště a případné závady a
poškození ihned ohlásí vyučujícímu.
6) Žáci pracují na počítači pouze pod dohledem vyučujícího a respektují jeho pokyny a
příkazy.
7) Žáci se chovají tak, aby neohrožovali zdraví a bezpečnost svoji a ostatních žáků,
s vybavením učebny zacházejí šetrně.
8) Při pohybu v učebně žáci dbají zvýšené opatrnosti a omezují pohyb na co nejmenší míru.
9) Žákům je přísně zakázáno:
a) Prohledávat disky počítače, provádět jakékoli změny v nastavení počítače a v jeho
adresářích.
b) Odpojovat a jinak přepojovat kabely a zařízení učebny, zasahovat do elektrické
instalace, otevírat počítače a zasahovat do jejich vnitřního zařízení.
c) Instalovat jakýkoliv software do počítačů.
d) Používat vlastní diskety, CD a jiná přídavná zařízení, kopírovat na ně programy
z počítače nebo spouštět jejich obsah.
e) Zneužívat počítačovou síť k šíření informací, které jsou v rozporu se zákonem.
f) Odesílat poštu, která by svým obsahem obtěžovala či urážela ostatní uživatele.
g) Na internetu otevírat stránky propagující násilí, rasismus, drogy, sex apod.
h) Konzumovat v učebně potraviny a nápoje a používat žvýkačky.
i) Používat a dobíjet v učebně mobilní telefony.
10) Jakékoli nestandardní chování počítače hlásí žák vyučujícímu.

11) Při ukončení práce provede každý žák stanovené kroky v souladu s programem počítače,
ve kterém pracoval, a zajistí úklid svého pracoviště.
12) Škodu na vybavení učebny, kterou žák způsobil úmyslně, je povinen uhradit.

