
 

 

Základní škola a mateřská škola Stará Ves, okres Přerov, příspěvková organizace,  

se sídlem č. p. 49, 750 02 Stará Ves, IČ: 75026511  

E-mail: zsms.staraves@gmail.com 

Mobil: 602 188 218 

 

 

ŘÁD POČÍTAČOVÉ UČEBNY 

 
Identifikátor:                              600 146 545 

 

Adresa:                                       Stará Ves 49, 750 02 Přerov 

 

Statutární zástupce:                    Mgr. Kateřina Vansová 

 

Telefon:                                      602 188 218 

 

E-mail:                                        zsms.staraves@gmail.com 

 

Web:                                           zsstaraves.cz 

 

Právní forma:                              příspěvková organizace 

                                                    IČ: 750 26 511 

 

Zřizovatel:                                  Obec Stará Ves 

                                                    IČ:  00636 584 

 

Škola sdružuje: Základní škola    IZO: 108 013 626             kapacita      100 

                          Školní družina    IZO: 120 201 534             kapacita        50 

                          Školní jídelna     IZO: 120 201 526             kapacita      140 

                          Mateřská škola   IZO: 120 201 925             kapacita        43 

              Školní jídelna –výdejna IZO: 181 006 634             kapacita         21 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve Staré Vsi 2. 9. 2019 

Mgr. Kateřina Vansová 

            
 

 

 

 

 



 

 

Ředitelka školy vydává podle ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) po projednání v 

pedagogické radě tento řád odborné učebny.  Řád učebny je vyvěšen v učebně na viditelném 

místě, je schválen ředitelem školy (podpis ředitele a razítko školy). Žáci jsou s ním seznámeni 

vždy v první hodině předmětu ve školním roce, vyučující o tom učiní zápis do třídní knihy. 

Dbá o to, aby byli dodatečně poučeni žáci, kteří v první hodině chyběli. 

                                                                        

1. Do učebny žáci vstupují jen s doprovodem vyučujícího. 

   

2. Každý žák se před zapnutím počítače zapíše do protokolu, který je u každého počítače - své 

jméno, třídu, datum a vyučovací hodinu, kterou na počítači pracoval, číslo myši případně 

všechny závady, které na svém počítači nebo pracovišti zjistí. 

   

3. Žák pracuje u počítače podle pokynů vyučujícího, manipuluje s počítačem a jeho 

periferiemi pouze způsobem, se kterým byl seznámen učitelem v rámci výuky. 

   

4. V učebně žáci nejí a nepijí, aby nepoškodili vybavení učebny, například znečištěním 

klávesnice. 

   

5. Žáci bez svolení vyučujícího nepracují na řídícím počítači, nemanipulují s připojením 

počítačů k napájecímu zdroji, počítačové síti a k periferiím. 

   

6. Žáci nepřinášejí do učebny vlastní flash disky s programy a nesmí je používat. Mohli by 

tímto způsobem rozšířit počítačové viry na školní nebo své počítače, také na počítače svých 

rodičů a známých v zaměstnání a zavinit tak jejich poškození nebo zničení.   Nekopírují 

programy z počítače pro své potřeby, protože by tím porušili autorská práva, dopustili se tak 

trestného činu a vystavili se nebezpečí trestního stíhání. 

   

7. Jakékoli nestandardní chování počítače ohlásí žáci učiteli, aby mohlo být prověřeno 

podezření na počítačové viry. 

   

8. Žáci při práci s počítačem neprovádějí žádné operace, které by mohly ohrozit nastavení 

konfigurace počítače, poškodit nebo zničit software a hardware, protože by mohli způsobit 

poruchu počítačů a značnou finanční škodu. 

   

9. Pokud žáci svévolným porušením tohoto řádu způsobí škodu na vybavení učebny, bude od 

nich vymáhána finanční náhrada - koupě   nového vybavení, programů, úhrada práce 

opraváře, apod. Žáci jsou proto na začátku školního roku seznámeni i se současnými 

cenovými relacemi výpočetní techniky. 

   

10. Žáci se v učebně chovají tak, aby neohrozili zdraví svoje, ani ostatních osob v učebně. S 

vybavením učebny zacházejí šetrně. 

   

11. Vzhledem k vysoké ceně vybavení učebny bude porušení tohoto řádu považováno za 

velmi závažný kázeňský přestupek. 

   

Závěrečná ustanovení 

1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen 

zaměstnanec: Bc. Lenka Veselá 

2.   Směrnice nabývá účinnosti dnem 2. 9. 2019 



 

 

 


