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Studenti vcházejí do učebny až na vyzvání učitele. Vstup do učebny je povolen pouze v přezůvkách.
Studenti nesmí v učebně jíst nebo pít. Veškeré nápoje a jídlo musí být uloženo v taškách.
V odpoledním „volném provozu“ je přístup do učebny povolen pouze studentům, kteří mají zřízen vlastní
osobní účet.
Studenti využívají výpočetní techniku v učebně k výuce, přípravě na vyučování, k dalšímu vzdělávání
a k přístupu k novým informacím. Není povoleno ji využívat pro komerční účely a pro činnosti, které jsou
v rozporu se zákonem nebo dobrými mravy.
Pro práci s výpočetní technikou je většině žákům zřízen tzv. osobní účet s uživatelským jménem a heslem.
S tímto účtem uživatel zachází tak, aby zabránil jeho zpřístupnění ostatním osobám. Jedná se hlavně
o ochranu hesla. Každá osoba si plně odpovídá za operace provedené pod jejím jménem.
Za závažné porušení řadu je považováno nerespektování a narušení soukromí ostatních uživatelů. Jedná se
zejména o snahy o odhalení hesla a omezení činnosti ostatních osob.
Neurčí-li vyučující jinak, studenti během výkladu učitele v teoretické části vyučovací hodiny nepracují
s počítačem.
Při práci s počítačem ve výuce studenti provádí výhradně tu činnost, která jim je uložena. Svoji aktivitou na
počítači studenti nesmí rušit práci ostatních.
Studenti dodržují bezpečnost při práci, tj. neběhají po učebně, nehoupají se na židlích a nehází jakékoliv
předměty, aby nedošlo ke zranění osob a zničení zařízení.
Studenti zacházejí s technikou a vybavením učebny opatrně. Nesmí manipulovat s elektrickým a síťovým
zařízením počítačů a jejich vzájemným propojením. V případě úmyslného poškození bude oprava provedena
na jejich náklady.
Studenti používají počítač pouze u svého pracoviště a nezasahují do činnosti ostatních.
Sluchátka u počítačů mohou být používána jen se souhlasem vyučujícího.
Studenti nesmí měnit nastavení počítačů. Jedná se zejména o systémová nastavení, konfigurace programů, ale
i o nastavení motivů pracovní plochy atp. V případě úmyslného poškození systému bude oprava provedena na
jejich náklady.
Pro ukládání dat studenti využívají pouze svůj soukromý prostor (síťový disk H:), který udržují v „čistotě“
a nepotřebná data vymazávají. Ostatní datový prostor je určen pouze ke čtení a je zakázáno zde jakékoliv
informace měnit nebo ukládat.
Studenti mohou využívat diskety pouze k přenosu dat mezi disketou a vlastním síťovým diskem H:. Jedná se
o data typu dokumentů, jejichž mateřské aplikace jsou nainstalovány na počítačích v učebně.
Je přísný zákaz do počítačů kopírovat či instalovat programy, a to bez ohledu na způsob jejich získání (např.
zakoupení nebo stažení z Internetu). Dále je zakázáno používat cizí software.
Studenti dbají maximální ochrany proti možnému zavlečení počítačových virů, a to i z Internetu. Případné
zavirování počítačů studenti oznamují vyučujícímu. Infikovaná data nesmí být na počítačích dále používána.
Nezvyklé chování počítače studenti oznamují ihned vyučujícímu.
Po ukončení práce studenti ukončí všechny spuštěné aplikace, odhlásí se z počítačové sítě a uklidí svá
pracoviště. Počítače jsou vypínány pouze na pokyn vyučujícího. Hlavní vypínač je vlevo u tabule a při
běžném provozu jej zapíná a vypíná pouze vyučující.
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