Prevádzkový poriadok učebne výpočtovej techniky
Žiak a zamestnanec školy má právo:
·
·

so súhlasom vyučujúceho využívať všetky zariadenia a to spôsobom na to určeným
so súhlasom vyučujúceho používať nainštalované softvérové vybavenie

Žiak je povinný:
·
·
·

Používateľ si vždy ústne pýta povolenie pri vstupe do miestnosti.
vchádzať do učební informatiky vždy v prezuvkách
vchádzať do učební informatiky s pomôckami podľa pokynov vyučujúceho na daný
predmet, bez zbytočných tašiek, oblečenia, šiltoviek,...

·

Používateľ si pri začatí práce skontroluje svoje pracovné miesto a ak by sa vyskytli
akékoľvek problémy, (hardvérové, softvérové, kabeláž...) okamžite to nahlási
učiteľovi. Je povinný skontrolovať hlavne slúchadlá, klávesnicu myš a monitor. V
prípade, že tak neurobí a vyskytne sa na tomto počítači problém, bude braný za toho,
kto problém spôsobil.
dodržiavať pravidlá etikety (netikety)
šetrne sa správať k zariadeniu učební
počas prestávok sa zdržiavať mimo učební (pokiaľ vyučujúci nepovolí výnimku)
každú poruchu, chybu, prípadne neúplnosť pracoviska hlásiť vyučujúcemu
vlastné diskety používať len so súhlasom vyučujúceho
po skončení práce uviesť pracovisko do pôvodného stavu
sledovať a akceptovať zmeny tohto poriadku, na ktoré bude upozornený (nástenka v
učebni VT)
Je zakázané bez súhlasu učiteľa meniť systémové nastavenia počítača.
Je zakázané poškodzovať myšku a klávesnicu nešetrným zaobchádzaním.
Je zakázané dotýkať sa monitora, skrinky počítača a akejkoľvek kabeláže (s výnimkou
kábla k slúchadlám, myšky a klávesnice)
Je zakázané pokúšať sa preniknúť do iných sietí a počítačových systémov, pripojených
na internet, je zakázané hľadať cesty na získanie neoprávneného prístupu, snažiť sa
získať cudzie heslá a informácie, smerujúce k nabúraniu iných systémov.
Používanie tlačiarne musí povoliť učiteľ.
Je zakázané prevádzkovať v sieti internet činnosti, ktoré sú v rozpore s právnymi
predpismi na území Slovenskej republiky a s morálnymi a etickými princípmi.
Je zakázané vynášať z učebne hardvér, softvér, kabeláž, knihy a ďalšie veci. Pri
ukončení práce v učebni používateľ oznámi učiteľovi koniec svojej práce.
Pri ukončení práce je používateľ povinný odhlásiť sa a nechať svoje miesto v
pôvodnom stave (uložiť slúchadlá, klávesnicu, podložku a myš)
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·

Žiakom a zamestnancom je zakázané:
·
·
·
·

prihlasovať sa do systému pod menom iného užívateľa
vypínať rezidentnú antivírusovú ochranu
prezrádzať iným osobám prístupové hesla do šk. wifi siete
bez súhlasu vyučujúceho inštalovať akýkoľvek softvér

·
·
·
·
·

·

bez súhlasu vyučujúceho meniť nastavenie ktoréhokoľvek nainštalovaného softvéru
svojvoľne premiestňovať súčasti svojho pracoviska
akokoľvek zasahovať do elektrických súčastí pracoviska
hrať hry bez súhlasu vyučujúceho
prenášať cez sieť "nevhodné" súbory (brutálne násilie, dokumenty vyzývajúce k
porušovaniu základných ľudských práv a slobôd, k rasizmu a rasovej neznášanlivosti,
pornografia, erotika, nelegálne kópie dát, dáta porušujúce autorský alebo iný zákon...)
jesť, piť, znečisťovať pracovisko, používať mobilný telefón

SPRÁVCA UČEBNÍ INFORMATIKY SI VYHRADZUJE PRÁVO:
·
·
·

zmazať všetky súbory a priečinky nachádzajúce sa mimo priestoru nato určenom
zmazať všetky "nevhodné" súbory a súbory s "nevhodným" pomenovaním
nachádzajúce sa kdekoľvek na diskoch
v priebehu školského roka tento poriadok modifikovať

Všetci žiaci školy potvrdia na začiatku školského roka vlastnoručným podpisom, že tieto
pravidlá vzali na vedomie a zaväzujú sa ich dodržiavať.
Žiak preberá zodpovednosť za škody vzniknuté nedbanlivou manipuláciou alebo úmyselným
poškodením zariadenia a vykoná náhradu.
Porušenie týchto pravidiel sa klasifikuje ako porušenie školského poriadku.
Aktuálnu verziu "Vnútorného prevádzkového poriadku učební informatiky a pravidiel
týkajúcich sa používania PC v ostatných učebniach školy" nájdete na internetovej adrese:
http://zsvinbarg.sk/informatika.htm

