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Tato příloha školního řádu nabývá účinnosti dnem 11.11.2013

Provozní řád ICT učeben
1) Do učebny vstupuje žák výhradně pod dozorem vyučujícího.
2) Řídící počítač učitele a projektor zapíná a vypíná pouze vyučující.
3) V případě, že vyučující zjistí závady na učebně, HW nebo SW, okamžitě je ohlásí správci ICT.
4) Žáci školy pracují pod uživatelským jménem „STUDENT“. Uživatel může používat své externí
paměti počítače až po jejich zkontrolování antivirovým programem. Správa sítě ani škola nenese
žádnou právní odpovědnost za ztrátu dat ani za případné nedoručení, opoždění či jiné defekty v
přenosu informací.
5) Je zakázáno získávat informace a zneužívat data jiných uživatelů. Dále také vstupovat do cizích
uživatelských účtů a zasahovat do nich.
6) Během pobytu v učebně je žákům přísně zakázáno manipulovat s ostatními elektronickými zařízeními,
jako jsou např. části rozvodů, kabeláže apod.
7) Se všemi díly PC sestavy, s projektorem, s reproduktory a s interaktivní tabulí zachází žák šetrně.
8) Veškeré prostředky informační techniky, které jsou majetkem školy, a síť školy mohou být používány
jen pro aktivity schválené školou.
9) Při práci v síti nesmí uživatel provozovat software, jehož provozování není schváleno správou sítě.
Uživatel smí používat pouze programy nainstalované správou sítě a sám nesmí na počítače instalovat
žádné další programy (ani freeware nebo hry z internetu) ani je pouze pasivně umístit na disk. Je
zakázáno i spuštění jiných programů z externích pamětí počítače (USB, CD ROM atd.).
10) Je zakázáno vynášet licenční software z prostor školy bez vědomí školního správce sítě nebo ICT
metodika.
11) Při pobytu na internetu si žák počíná takovým způsobem, aby co nejvíc omezil možnost napadení
počítače. V praxi to znamená, že se zejména nepohybuje po nevhodných stránkách, jako např. stránky
s erotickým obsahem, stránky s warez (nelegálně šířený software), reklamní stránky apod.
12) Uživatel je povinen dodržovat ustanovení autorského zákona a ostatních právních předpisů platných v
ČR.
13) V ICT učebně je přísný zákaz konzumace jídla a pití.
14) Po ukončení práce v počítačové síti se každý uživatel odhlásí.
15) Před odchodem z učebny zkontroluje vyučující, vypnutí PC, projektoru, uzavření oken a zhasnutí
osvětlení.
16) Porušení tohoto řádu bude posuzováno jako závažné porušení školního řádu.

Provozní řád učebny GASTRO (č.1)

1) Žáci mohou vstupovat do učebny pouze za přítomnosti vyučujícího
2) Vyučující seznámí žáky s ovládáním všech mechanických, elektrických, tepelných a plynových
zařízení a jejich funkcemi a s pravidly bezpečnosti práce při užívání těchto zařízení
3) Žáci pracují s elektrickým, mechanickým, tepelným a plynovým zařízením jen se souhlasem a pod
dohledem vyučujícího, samostatně s žádným zařízením nemanipulují
4) Vyučující při zahájení výuky zapíná a po ukončení vypíná přívod plynu a hlavní jistič elektrických
tepelných spotřebičů
5) Vyučující zamyká skříně s plynovou lahví a elektrickým jističem
6) Vyučující dbá na bezpečnost a hygienu práce v souladu se stanovami HACCP
7) Veškeré náčiní, pomůcky a pracovní plochy a podlaha se udržují suché a čisté
8) Vyučující provádí kontrolu stavu učebny před odchodem, učebnu zamyká a hlásí v sekretariátu do
knihy oprav všechny případně zjištěné nedostatky.

RNDr. Jiří Neumann
ředitel školy

