Základná škola s materskou školou, Atómová 1, Trnava

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK
A BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ
V UČEBNI INFORMATIKY (INF) PRI PRÁCI S POČÍTAČMI
Žiak má právo:
• Do učebne INF vstupovať len s pedagogickým pracovníkom alebo na jeho pokyn.
• So súhlasom vyučujúceho využívať všetky zariadenia učebne INF spôsobom nato určeným.
• Pri práci s počítačmi používať dátový priestor určený iba pre žiakov.

Žiak je povinný:
• Do učebne INF vchádzať vždy v prezuvkách.
• Do učebne INF vchádzať len s pomôckami podľa pokynov vyučujúceho, bez tašiek a kabátov.
• Na začiatku hodiny skontrolovať svoje pracovisko a každú poruchu, chybu, prípadne neúplnosť
hlásiť vyučujúcemu.
• Šetrne sa správať k zariadeniu v učebni INF.
• Dodržiavať pravidlá etikety (netiketu).
• Počas prestávok sa zdržiavať mimo učebne INF (pokiaľ vyučujúci neurčí inak alebo neurčí výnimku).
• Vlastné nosiče dát (diskety, USB, CD, MP3) sa v učebni nesmú používať.
• Vlastný priečinok označiť svojím priezviskom a triedou. Vlastný priečinok mať uložený v priečinku
Dokumenty žiaci. Do vlastného priečinka ukladať všetky súbory a ostatné vlastné priečinky.
• Dbať na to, aby vo vlastných priečinkoch mal súbory potrebné len na výučbu.
• Po skončení práce uviesť pracovisko do pôvodného stavu.

Žiakom je zakázané:
• Svojvoľne meniť názvy a obsah súborov a priečinkov na pevnom disku.
• Svojvoľne vytvárať a rušiť priečinky na pevnom disku.
• Pokúšať sa prelomiť ochranný systém na pracovných staniciach na serveri.
• Bez súhlasu vyučujúceho inštalovať akýkoľvek softvér.
• Bez súhlasu vyučujúceho meniť nastavenie ktoréhokoľvek nainštalovaného softvéru a pracovnej
plochy.
• Svojvoľne premiestňovať súčasti svojho pracoviska alebo učebne.
• Hrať hry či používať chat počas vyučovacej hodiny.
• Prenášať cez sieť nevhodné súbory.
• Jesť, piť, znečisťovať pracovisko, používať mobilný telefón.
• Ukladať na pracovný stôl predmety, ktoré nie sú bezprostredne potrebné pre prácu s počítačom.
• Dotýkať sa poškodených vodičov a iných nechránených častí počítača.
• Pracovať pri počítači bez ochranných krytov.

Správca učebne informatiky si vyhradzuje právo:

• Zmazať všetky súbory a priečinky nachádzajúce sa mimo priestoru nato určenom.
• Zmazať všetky nevhodné súbory nachádzajúce sa kdekoľvek na disku.
• V priebehu školského roka tento poriadok modifikovať.
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