
Řád učebny vybavené interaktivní tabulí

Přístup do prostoru, kde je umístěna interaktivní tabule s počítačem

Do prostoru,  kde  je  umístěna  interaktivní  tabule  s  počítačem  mají  žáci  přístup  pouze  v
přítomnosti vyučujícího, který v danou dobu vykonává dozor. 

Pravidla pro chování žáků v učebně vybavené interaktivní tabulí s počítačem

1. Žáci se řídí pokyny přítomného učitele.

2. Pro skupiny, které navštěvují učebnu pravidelně, je stanoven zasedací pořádek. Žáci 
jsou povinni jej dodržovat.

3. Při jakékoli závadě nebo problému žáci informují vyučujícího, který rozhodne o 
dalším postupu.

4. Po skončení práce žáci uklidí své pracoviště.

5. Při práci na tabuli je žákům zakázáno:

a) používat jakákoli vlastní media (pro ukládání dat mají žáci přidělen prostor na
serveru, případně na některé z pracovních stanic). Ti žáci, kteří mají zapůjčeno
školní medium, nebudou toto medium přenášet mimo školu. Výjimky může
dovolit pouze vyučující.

b) přenášet jakékoli součásti počítačů z jednoho pracoviště na jiné ( klávesnice,
myši, monitory,....).

c) otvírat počítač a jakýmkoli způsobem manipulovat s vnitřkem počítače.
d) otvírat tunel za počítačem a měnit zapojení kabelů, či připojovat další kabely.
e) jakákoli zasahovat do SETUPu počítačů –změny mohou provádět pouze 

správce sítě nebo učebny.
f) používat tiskárny a skener bez svolení učitele.
g) provádět jakékoli změny v nastavení systému Windows.
h) svévolně vytvářet, mazat, přesouvat, přejmenovávat a kopírovat adresáře.
i) zasahovat do cizích souborů ( instalované programy, data ostatních žáků), 

přesouvat je, přejmenovávat a mazat.
j) měnit nastavení systémového data a času.
k) jíst a pít v prostorách tabule, donášet  k tabuli potraviny a nápoje.
l) navštěvovat stránky internetu, které propagují pornografii, sexuální násilí, 

drogy, kouření, alkohol a ostatní negativní jevy společnosti ohrožující zdravý 
vývoj dítěte.

m) na tabuli sahat se špinavýma rukama.
n) používat při práci ostré předměty.
o) za tabuli jakkoli tahat, věšet se nebo na ni házet předměty.
p) používat klasické psací potřeby (fixy, pera, tužky atd.)
q) bez svolení vyučujícího překračovat vymezený prostor

Poznámka: 

Vzhledem k charakteru  práce v učebně informatiky se hodnotí  překročení  stanovených
pravidel jako závažné se všemi z toho plynoucími důsledky.


