
  

Provozní řád laboratoře počítačových systémů   
1. Tento Řád počítačové učebny je součástí platného Školního řádu.  

2. Do počítačové učebny žáci vstupují jen za přítomnosti vyučujícího nebo s jeho vysloveným 
souhlasem.   

3. Žák je povinen se při práci v učebně a při přípravě na vyučování řídit pokyny vyučujícího.  

4. Žák je povinen před začátkem prováděné činnosti zkontrolovat stav pracovního místa, a všech 
pracovních pomůcek. Veškeré závady a nedostatky, a to i vzniklé následně v průběhu výuky, je 
žák povinen bezodkladně nahlásit vyučujícímu.   

5. Žák zachází se zařízením učebny a pomůckami opatrně, šetrně a podle pokynů vyučujícího.   

6. V učebně se smí provádět pouze činnost, která je vyučujícím nařízena či povolena a pod jeho 
dohledem.   

7. Při vstupu vyučujícího do učebny žáci z bezpečnostních důvodů nevstávají. Výjimku může udělit 
vyučující.  

8. Žáci jsou povinni dodržovat všechna platná bezpečnostní nařízení, zejména opatření na ochranu 
života a zdraví  

9. Každou mimořádnou událost (poškození pomůcky, úraz apod.) je žák povinen nahlásit 
vyučujícímu, který zajistí potřebná opatření, včetně poskytnutí první pomoci a přivolání 
zdravotnické záchranné služby.  

10. Před opuštěním místnosti žáci ukončí všechny aplikace a počítač vypínají. Dle pokynu 
vyučujícího mohou nechat počítače pouze odhlášené bez jejich vypnutí.   

11. Za škody na vybavení učebny způsobené porušením všech bodů uvedených v tomto řádu, 
nedbalostí nebo úmyslně, bude vyžadována náhrada v plné výši. O škodách budou informováni 
rodiče.  

12. Žák je povinen dodržovat pravidla nakládání s osobními daty, která definuje GDPR nařízení školy.  

  
Žákům je zakázáno   
  

• odkládat aktovky, brašny a další objemné předměty na stoly a židle v učebně  

• odnášet z učebny bez povolení vyučujícího jakékoliv učební pomůcky 

• bez svolení vyučujícího používat jakákoliv vlastní zařízení vyžadující napájení nebezpečným 
napětím  

• navštěvovat webové stránky a jakýmkoliv způsobem používat datové zdroje propagující 
rasismus, násilí a erotické  
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