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LABORATORNÍ ŘÁD VYT 
 
1. Přístup do laboratoří je žákům povolen pouze v doprovodu vyučujícího nebo se souhlasem 

správce sítě. Po vstupu do laboratoří se žák chová v souladu se školním řádem. To platí i pro čas 
mimo výuku. 

 
2. V laboratořích je žákům během výuky zakázáno používat mobilní telefony nebo audio přehrávače. 

Mobilní telefony mají žáci vypnuty, případně je na dobu výuky předají vyučujícímu. 
 
3. Při příchodu na pracoviště je třeba zkontrolovat stav počítače a zjištěné závady či nedostatky (jak 

v technickém, tak programovém vybavení) neprodleně nahlásit vyučujícímu nebo správci sítě. 
 
4.  Žáci nenosí do laboratoří věci nesouvisející s výukou. Aktovky a ostatní školní věci ponechávají 

na vyhrazených místech určených vyučujícím. Na počítačových pracovištích používají žáci z 
důvodu úspory místa pouze pomůcky bezprostředně nutné ke cvičení, práci nebo výuce 
(učebnice, sešit, psací potřeby – určí vyučující). 
 

5. V laboratořích je zakázána konzumace veškerých potravin a nápojů v jakékoli formě. 
 
6.  Použití vlastních USB flash disků a jiných přenosných  paměťových médií je povoleno jen po 

dohodě s  vyučujícím nebo s výslovným souhlasem správce sítě. 
 
7. Použití vlastní počítačové techniky se povoluje pouze v odůvodněných případech po dohodě 

s vyučujícím za podmínky, že nebude žádným způsobem narušována výuka a že zařízení bude 
plnohodnotnou náhradou za techniku instalovanou v učebně. Tato zařízení není možno připojit ke 
školní elektrické síti. K počítačové síti je povoleno připojení pouze přes wi-fi. 

 
8. Žákům je zakázáno svévolně manipulovat s elektrickým a elektronickým vybavením laboratoře 

(např. s rozvody el. energie, rozmisťováním počítačů a periferií). Pokud bude z provozních 
důvodů nutná přestavba pracoviště, žák přímo nebo prostřednictvím vyučujícího požádá o 
povolení správce sítě. 

 
9. Je zakázáno měnit nastavení HW i SW počítačů či periferních zařízení a ničení jejich částí hrubým 

zacházením nebo nepovolenou manipulací. Škody vzniklé takovýmto zacházením hradí žák. 
 
10. Z důvodů ochrany počítačové sítě a dodržování předpisů licenčních smluv nainstalovaného 

softwarového vybavení žáci nesmějí na školních PC spouštět ani kopírovat programy z vlastních 
výměnných médií (FDD, CD/DVD, Flash) nebo internetu, pokud vyučující v rámci výuky nebo 
správce sítě neurčí jinak (to platí i pro software klasifikovaný jako freeware veškerého druhu). 

 
11. Činnost na síti je monitorována a jakákoli snaha o narušení sítě, identifikaci hesel či neoprávněné 

pokusy o úpravu síťového prostředí povedou ke kázeňským postihům vyplývajícím z porušení 
školního řádu. 

 
12. Na internetu je zakázáno: 

- vytváření, přesouvání, odesílání, přijímání a kopírování souborů souvisejících s využíváním 
služeb internetu, jejichž obsah se neslučuje s posláním školy, konkrétního vyučovaného předmětu 
nebo přímými pokyny vyučujícího. Zejména je přísně zakázáno navštěvovat stránky s obsahem 
ohrožujícím mravnost, potlačujícím práva a svobody občanů, hanobení národa, rasy a přesvědčení 
a páchání jiné vědomé a cílené trestné činnosti. 
- stahování nelegálního obsahu (cracky, hackerské utility, ...), her (či updatů her), hudebních 
skladeb a filmů. 

 


