
Prevádzkový poriadok učebne informatiky 
 

V učebni informatiky platí  pre žiakov v plnom rozsahu školský poriadok.  

Učebňa informatiky bola zriadená a je určená na vyučovanie predmetu informatická výchova 

a informatika v primárnom a nižšom sekundárnom vzdelávaní, ale i ďalších predmetov 

vyžadujúcich prácu na počítači, ako aj prácu v mimoškolskej činnosti /krúžkoch/, prípravu 

vyučujúcich na vyučovanie, vzdelávanie vyučujúcich a žiakov. Na užívateľa učebne sa 

vzťahujú práva a povinnosti, aby sa predišlo úrazu, ako aj škodám na zariadení. 

 

I. POVINNOSTI ŽIAKOV 

 

1. Počítačová učebňa je určená na získavanie vedomostí, poznatkov a praktických 

skúseností v oblasti informatiky, nie je dovolené hrať sa na počítačoch.  

2. Žiaci vstupujú do počítačovej učebne len na pokyn vyučujúceho.  

3. Vstup do učebne je povolený len v prezuvkách, s čistými rukami a s pomôckami podľa 

pokynov vyučujúceho (napr. písacie potreby, zošit).  

4. Každú poruchu alebo chybu nahlásia vyučujúcemu.  

5. Dodržiavajú pravidlá etikety, hovoria potichu, nebehajú po učebni a sedia na svojom 

mieste.  

6. Šetrne používajú všetky zariadenia učebne.  

7. Vlastné nosiče dát (CD, DVD, USB, MP3) používajú len so súhlasom vyučujúceho. 

8. Administratívne úkony spojené s prístupom na školskú sieť (zmena hesiel,  zmena 

nastavení  ...)  vykonáva iba správca siete.  

9. Žiak preberá plnú zodpovednosť za škody vzniknuté nedbanlivou manipuláciou alebo 

úmyselným poškodením zariadenia. 

10. Po ukončení práce je potrebné počítač a monitor vypnúť, prípadne nechať v stave podľa 

pokynov vyučujúceho. 

 

II. PRÁVA ŽIAKOV 

 

1. Žiaci majú právo využívať  počítače v učebni na vzdelávanie a získavanie informácií 

súvisiacich s vyučovacím procesom v škole.  

2. Žiaci majú právo využívať pripojenie školy na internet na svoje vzdelávanie a 

získavanie informácií súvisiacich s vyučovacím procesom. 

3. Žiaci majú právo so súhlasom vyučujúceho využívať všetky nainštalované hardvérové 

zariadenia (slúchadlá, mikrofón...) a používať nainštalované softvérové vybavenie a 

surfovať na internete. 

 

III. ZAKÁZANÉ JE : 

 

1. Zasahovať do prípojov jednotlivých zariadení (myš, klávesnica, slúchadlá, mikrofón), 

otvárať kryty jednotlivých zariadení a opravovať prípadné poruchy (všetky poruchy 

žiaci hlásia ihneď vyučujúcemu). 

2. Poskytovať svoje identifikačné údaje meno a heslo pre prístup na počítačovú sieť inej 

osobe.  

3. Bezdôvodne reštartovať a vypínať počítač.  

4. Svojvoľne meniť konfigurácie počítačov (softvér alebo hardvér), alebo meniť typológiu 

siete a inštalovať vlastný softvér.  

5. Využívať pripojenie našej školy a počítače na zapájanie sa do aktivít, ktoré poškodzujú 

dobré meno školy a do činností, ktoré nesúvisia s poslaním školy.  



6. Hrať hry, chatovať s neznámymi ľuďmi, pripájať sa na sociálne siete  (pokiaľ vyučujúci 

kvôli výučbe nepovolí výnimku).  

7. Prenášať cez sieť "nevhodné" súbory (erotika, nelegálne kópie dát, dáta porušujúce 

autorský alebo iný zákon).  

8. Jesť, piť a akokoľvek znečisťovať prostredie počítačovej učebne.  

 

Žiak preberá zodpovednosť za škody vzniknuté nedbanlivou manipuláciou alebo 

úmyselným poškodením zariadenia a škodu je povinný nahradiť. 


