
Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení
a mateřská škola logopedická

Schola Viva, o.p.s.
Erbenova 16, 787 01 Šumperk, tel.: 583 214 153, tel./fax: 583 217 488,

e-mail: viva@schola-viva.cz, http://www.schola-viva.cz
Organizace je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností u Krajského soudu v Ostravě, oddíl O, vložka 46.

Řád počítačové učebny
Č.j. Ř-ŘPU-1/2019
Vypracoval: Mgr. Stanislava Marešová
Schválil: Mgr. Miroslav Haltmar,MBA,MSc.
Na provozní poradě projednáno dne 30. 8. 2019
Seznámení s vydáním směrnice dne 30. 8. 2019
Směrnice vyhlášena dne 30. 8. 2019
Směrnice nabývá platnosti dne 30. 8. 2019
Směrnice nabývá účinnosti dne 2. 9. 2019
Směrnice zrušuje směrnici ze dne 24. 8. 2018

Řád počítačové učebny

1. Žáci chodí do počítačové učebny pouze v doprovodu učitele.

2. Žáci nesmějí bez souhlasu učitele zapínat počítače ani jakkoli manipulovat s počítačovým
vybavením!

3. Před vstupem do učebny se všichni žáci přezují.

4. Po příchodu žáci vyčkají na pokyn učitele, zda mohou pracovat na počítačích. Teprve po
vyslovení souhlasu učitele  každý žák zkontroluje,  zda je jeho počítač zapnutý a zda je
přihlášen jako uživatel "Žák" (heslo "zak"), případně se tak přihlásí. Žák nesmí pracovat
pod jiným uživatelem!

5.  Veškeré  změny  v  počítačích  mohou žáci  dělat  pouze  s  vědomím učitele.  Je  zakázáno
v počítači cokoliv mazat, přesouvat nebo kopírovat soubory či složky bez vědomí učitele!

6. Žáci nesmějí sami instalovat do počítače jakékoliv programy či hry z vlastních médií (CD,
flash disky apod.) nebo z internetu. Bez vědomí učitele žáci nevkládají do počítačů vlastní
média (CD, flash disky apod.). Tyto učitel nejprve zkontroluje antivirovým programem.

7. Žákům je přísně zakázána jakákoliv manipulace s elektrickými zařízeními, popř. odpojovat
či  připojovat  jednotlivé  periferní  jednotky  (monitor,  klávesnice,  myš,  tiskárna,
reproduktory apod.) !

8. K internetu se žáci připojují jen se souhlasem učitele. Při práci s internetem žáci navštěvují
jen stránky, jejichž obsah není v rozporu se základními morálními hodnotami. Je zakázáno
navštěvovat stránky s erotickým obsahem, propagující násilí, fašismus, či jiné nehumánní
směry. 



9. V celé učebně je zakázáno konzumovat jídla a nápoje!

10. Před odchodem žák ukončí všechny programy a uklidí po sobě své pracovní místo. Po té
učitel zkontroluje vypnutí programů, uspořádání židlí a zavření oken a učebnu zamkne.

11.  Žáci  v době  odpoledního  vyučování,  školního  klubu  či  zájmového  kroužku  musí  být
v učebně přezutí popřípadě s návleky na obuv.

Správce učebny: Mgr. Marešová Stanislava

         Mgr. Miroslav Haltmar, MBA, MSc.
       ředitel školy

 V Šumperku 1. 9. 2019


