Provozní řád učeben ICT
na Střední lesnické škole v Hranicích.
Počítačové učebny jsou určeny zejména pro plánovanou výuku podle rozvrhu hodin.

Vstup do učebny







Právo vstupu do učebny mají všichni žáci a zaměstnanci Střední lesnické školy.
Osobám s právem vstupu je zakázáno pouštět do učebny osoby, jež toto právo nemají.
V době plánované výuky dle rozvrhu hodin smějí do učebny vstupovat pouze osoby,
jež se této výuky účastní.
Do počítačové učebny žáci vstupují jen za přítomnosti vyučujícího nebo s jeho
vysloveným souhlasem.
V době mimo plánovanou výuku je vstup možný výhradně po dohodě se správcem
učebny.
Žáci vstupují do učebny upraveni v souladu se školním řádem.

Práce v učebně











Do učeben je zakázáno vnášet věci, které by mohly způsobit poruchy, havárie a
poškození výpočetní techniky;
Manipulace se stoly se přísně zakazuje. Pohyb židlí je povolen pouze při zvýšené
opatrnosti;
Žáci na počítačích provádějí výhradně ty práce, které jsou uloženy vyučujícím;
Při práci v učebně je uživatel povinen vždy zachovávat klid, nesmí rušit svým
počínáním ostatní uživatele učebny, zachovávat pravidla slušného chování a pravidla
chování v počítačové síti – viz. samostatný odstavec níže;
Reset počítače (horký i studený) může provádět žák pouze se souhlasem vyučujícího;
Žákům se zakazují hrát jakékoli počítačové hry;
Nepřípustné jsou návštěvy chatů, poslech internetových rádií a jakékoli „on-line“
přenosy (např .sledování videa, ICQ, SKYPE …);
Je přísně zakázáno surfování během vyučování (nestanoví-li vyučující jinak);
V učebnách je zakázáno jakkoli manipulovat s technikou či měnit hardwarovou
konfiguraci PC. To se týká i připojování vlastních technických prostředků;

S výslovným souhlasem vyučujícího je povoleno pouze:
připojení notebooků do sítě 230 V, eventuelně do počítačové sítě (přidělení IP
adresy a DNS probíhá pomocí protokolu DHCP);
o připojení externích přenosných datových médií, jako jsou diskety, USB Flash
disky (včetně přehrávačů), externí pevné disky na rozhraní USB, FireWire
apod.;
o připojení zařízení s modulem GSM, zařízení Pocket PC a to přes vlastní kabel
(kolébku) nebo prostřednictvím Blueooth, či IR;
Používání zařízení s modulem GSM se řídí pravidly uvedenými ve Školním řádu SLŠ;
o










Každý uživatel smí pracovat pouze na účtu „Student“. Využívání jiných uživatelských
účtů je zakázáno. Žákům je zakázáno pouštět datový projektor;
Při práce v učebně je zakázáno konzumovat jakékoliv potraviny. Tekutiny jsou
povoleny pouze v lahvích;
Uživatelům je zakázáno měnit softwarové vybavení PC (instalovat další programy
apod.) či měnit základní nastavení operačního systému a nainstalovaných aplikací.
Jakákoliv činnost je povolena pouze na všeobecné uživatelské úrovni;
Uživatelská data je možné ukládat do vyhrazených adresářů, které při výuce sdělí
vyučující.
Škola neodpovídá za ztrátu uživatelských dat vzniklou jakýmkoliv způsobem.



Data vzniklá při výuce je každý student povinen si zálohovat na své přenosné datové
médium;



Využívá-li uživatel počítačovou síť, je povinen dodržovat základní pravidla chování
na této síti, resp. pravidla slušného chování na Internetu. Viz. např. „Uživatelův
průvodce po síti a netiketa“;
Při zjištění jakýchkoliv hardwarových či softwarových problémů nebo nestandardního
chování počítačové techniky je každý uživatel o tomto povinen neprodleně informovat
vyučujícího. Nesnaží se problém vyřešit sám;
Každý uživatel po ukončení práce předá počítač v původním stavu (vzhled pracovní
plochy, uspořádání složek a souborů) a uklidí pracoviště;
Žáci vypínají počítače jednotlivě, a to až po výslovném souhlasu učitele;
Po kontrole počítačů a učebny vyučujícím mohou žáci opustit učebnu;







Sankce
Porušení tohoto provozního řádu bude klasifikováno jako poškozování školních
pomůcek a bude postihováno v souladu se Školním řádem SLŠ.

