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Vnútorný prevádzkový poriadok počítačovej učebne 

(mobilné jazykové laboratórium) 
 

ŽIAK MÁ PRÁVO:   

 so súhlasom vyučujúceho využívať všetky zariadenia učebne  

 so súhlasom vyučujúceho používať nainštalované softvérové vybavenie k práci 

a surfovať na internete 

 počas výuky pracovať len s programovým vybavením, ktoré je predmetom hodiny 

 

ŽIAK JE POVINNÝ:  

 vstúpiť do učebne len s pedagogickým pracovníkom 

 vchádzať do učební informatiky s pomôckami podľa pokynov vyučujúceho na daný 

predmet, bez zbytočných tašiek 

 pri práci s PC musia mať vždy čisté ruky 

 pri práci postupujú podľa pokynov vyučujúceho (je zakázané zapínať počítač, 

prihlasovať sa, surfovať na internete bez jeho súhlasu) 

 každú poruchu a chybu hlásiť vyučujúcemu 

 každú poruchu, chybu, prípadne neúplnosť pracoviska, takisto ako aj akúkoľvek 

nevoľnosť svoju resp. svojho spolužiaka hlásiť vyučujúcemu (Nenahlásené poškodenie 

sa bude chápať ako úmyselne spôsobené.) 

 šetrne sa správať k zariadeniam v učebniach (pri písaní poznámok odsunúť klávesnicu 

a myš nabok, neťahať násilne káble,...) 

 žiaci sa učia trpezlivosti, pri nejasnostiach len zdvihnú ruku  a čakajú na vyučujúceho 

 v učebni PC hovoria potichu 

 v učebni nebehať, správať sa  kľudne 

 dodržiavať pravidlá slušného správania 

 dodržiavať pravidla netikety (pravidlá slušného správania sa na internete) 

 počas prestávok sa zdržiavať mimo učební informatiky (pokiaľ vyučujúci nepovolí 

výnimku)  

 vlastné nosiče dát (CD, DVD, USB, MP3) používať len so súhlasom vyučujúceho (a po 

ich kontrole vyučujúcim), 

 po skončení práce uviesť pracovisko do pôvodného stavu 
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ŽIAKOM JE ZAKÁZANÉ:  

 

 meniť názvy a obsah súborov a priečinkov na pevnom disku s výnimkou vlastného 

adresára, 

 svojvoľne vytvárať a rušiť priečinky na pevnom disku s výnimkou vlastného 

adresára,   

 bez súhlasu vyučujúceho inštalovať akýkoľvek softvér alebo pripájať ďalšie 

zariadenia  

 meniť nastavenie počítača a pracovnej plochy 

 svojvoľne premiestňovať súčasti svojho počítača alebo učebne 

 akokoľvek zasahovať do elektrických súčastí učebne 

 hrať hry 

 používať stránky www.azet.sk , www.facebook.sk a chat počas vyučovacej hodiny 

(pokiaľ vyučujúci kvôli výučbe nepovolí výnimku), chatovať s neznámymi ľuďmi  

 jesť, piť, znečisťovať pracovisko (napr. kresliť prstom po obrazovke), používať 

mobilný telefón 

 ukladať na pracovný stôl akékoľvek predmety, ktoré nie sú bezprostredne potrebné 

pre prácu (tašky, časti odevu, desiata, mobil,...) 

 zákaz sťahovania  dát  z internetu,  bez  povolenia učiteľom 

 zákaz  vstupu  na  webové  stránky  s nevhodným obsahom 

 dotýkať sa poškodených vodičov a iných nechránených častí počítača  

 pracovať pri otvorenom počítači 
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POVINNOSTI  PREDAGOGICKÉHO  ZAMESTNANCA 

 Povinnosťou každého pedagogického pracovníka je osobne sa oboznámiť s pravidlami 

PC učebne a so svojimi povinnosťami. Zodpovedá za dodržiavanie pravidiel a poriadku 

v PC učebni a pripadne dodatočne zistené nedostatky 

 Zapísať každú hodinu do zošita 

 V prípade zistenia akýchkoľvek závad v PC učebni je povinný po skončení vyučovacej 

hodiny zapísať to do zošita 

 Vyučujúci má povinnosť po skončení hodiny dať učebňu do pôvodného stavu (použité 

CD, DVD, dataprojektor a ostatné pomôcky z PC učebne vrátiť na pôvodné miesto) 

 V PC učebni je zakázané písať na tabuľu kriedou (kvôli prašnosti) 

 

Žiak preberá zodpovednosť za škody vzniknuté nedbanlivou manipuláciou alebo 

úmyselným poškodením zariadenia. 

Správca odbornej počítačovej  učebne si vyhradzuje právo v priebehu školského roka 

tento poriadok modifikovať. 

Porušenie týchto pravidiel sa klasifikuje ako porušenie školského poriadku. 

 

01. 09. 2014           

 

____________________________ 

                                                                     Mgr. MATEJKA Slavomír 

 riaditeľ školy 

 

mailto:skola.pliesovce@gmail.com
http://www.zspliesovce.edupage.sk/

