Pracovní řád učeben VYT a PEK
1.

Žáci / studenti se při výuce v učebně VYT nebo PEK (001, 002, 004, 203) musí řídit
pracovním řádem těchto učeben a bez výhrad plnit příkazy vyučujícího.

2.

Vstup do učeben je povolen pouze ve vhodné obuvi, žáci / studenti vstupují do učebny na
pokyn vyučujícího, sebou přinášejí pouze pomůcky na výuku (kabáty apod. se odkládají
mimo učebny ve vyhrazených prostorách).

3.

Do učeben žáci / studenti zásadně nenosí jídlo a pití, dodržují v učebnách hygienická
a bezpečnostní pravidla.

4.

Žáci / studenti dodržují zasedací pořádek, jakoukoliv poruchu přiděleného počítače a
dalšího vybavení, jakýkoliv úraz nebo každou mimořádnou okolnost jsou povinni ihned
ohlásit vyučujícímu.

5.

Při záměrném poškození zařízení nesou žáci / studenti kázeňskou a hmotnou
odpovědnost. Počítače je třeba chránit před hrubým zacházením (nárazy, dlouhé nehty).

6.

Výuka se přeruší jen po dobu přestávek a to na pokyn vyučujícího. Po skončení hodiny
žák / student ukončí všechny programy a provede úklid pracoviště, vypne počítač i
monitor.

7.

Žákům / studentům je zakázáno provádět jakékoliv svévolné úpravy, opravy a demontáže
hardware a zařízení učebny, mazat nebo jinak zasahovat do programového vybavení.
Výslovně je zakázána manipulace s kabeláží. Při tvorbě vlastních souborů ukládají
žáci /studenti soubory pouze na jim přidělená média a složky. Je zakázáno přinášet do
učeben a vynášet z učeben jakákoliv paměťová média, výjimky povoluje správce učebny.

8.

Žákům / studentům není dovoleno manipulovat se zařízením, které jim nebylo pro práci
přiděleno.

9.

Žáci / studenti provádějí pouze práce zadané příslušným vyučujícím.

10. Cizím osobám je vstup do učeben zakázán. V odůvodněných případech povoluje výjimky
správce učebny VYT (PEK).
11. Přístup do učeben je dovolen pouze těm žákům / studentům, kteří zde konají výuku.
Ostatním žákům / studentům je přístup povolen pouze se souhlasem správce učebny,
který tímto přebírá odpovědnost.
12. Počítače je zakázáno využívat k jiným účelům, než stanoveným výukou.
13. Uživatelé jsou povinni pracovat s PC a počítačovou sítí tak, aby neporušovali
autorská práva a neomezovali ostatní uživatele.

