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ŘÁDY ODBORNÝCH UČEBEN 
 

Obecná ustanovení 

Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školský zákon) vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici.  
 

POČÍTAČOVÁ  UČEBNA 
                                                                 

Ředitel školy vydává podle ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) po projednání v pedagogické radě tento řád odborné 

učebny jako součást řádu školy. Řád učebny je vyvěšen v učebně na viditelném místě, je schválen ředitelem 

školy (podpis ředitele a razítko školy). Žáci jsou s ním seznámeni vždy v první hodině předmětu ve školním 

roce, vyučující o tom učiní zápis do třídní knihy a dbá o to, aby byli dodatečně poučeni žáci, kteří v první 

hodině chyběli. 

                                                                        
 1. Do učebny žáci vstupují pouze v doprovodu učitele. Zkontrolují své pracoviště a nahlásí všechny závady a 

nestandardní nastavení a chování počítače.  
 

2. Žáci pracují u počítačů dle pokynů vyučujícího, manipulují s počítačem a jeho periferiemi pouze běžným 

způsobem. 
 

3.  Je přísně zakázáno manipulovat s připojením počítačů a ostatním zařízením k napájecímu napětí, k 

počítačové síti a k periferiím. 
 

4. Je přísně zakázáno svévolně měnit nastavení operačního systému a ostatního programového vybavení a 

manipulovat s daty uloženými v počítačích (instalace programů, změna vzhledu plochy, výmaz uložených 

souborů...).  
 

5. V učebně není dovolena konzumace jídla a pití (poškození výpočetní techniky, hygienické důvody). 
 

6. Při komunikaci pomocí Internetu se žáci chovají úměrně svému věku, nepoužívají vulgární výrazy. Je 

přísně zakázáno zveřejňovat informace, které mohou ohrozit soukromí a bezpečnost žáků, nebo poškodit 

dobré jméno školy. Je přísně zakázáno navštěvovat stránky ohrožující mravní výchovu mládeže (stránky 

zobrazující sex, násilí, stránky s odpuzujícím obsahem ...). 
 

7. Přenosná datová media mohou žáci používat pouze s vědomím vyučujícího. Bez souhlasu vyučujícího 

nekopírují data z počítačů na přinesená media (možné porušení autorských práv). 
 

8. Žáci v učebně ve zvýšené míře dodržují kázeň a pořádek. Chovají se tak, aby neohrozili svoje zdraví ani 

zdraví ostatních. 
 

9.  Před odchodem uvedou žáci pracoviště do původního stavu, na pokyn vyučujícího počítače vypnou. 
 

10. Vzhledem k vysoké ceně vybavení učebny, časové náročnosti údržby a k možným následkům 

vyplývajících z nevhodného užívání Internetu bude porušení tohoto řádu považováno za velmi hrubý 

kázeňský přestupek. V případě poškození vybavení učebny nedodržením tohoto řádu bude na rodičích 

žáků vymáhána finanční úhrada. 
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  ředitel školy 


