
Vnútorný poriadok  

odborných učební 

LIT1 – LIT2 – LIT3 – LIT4 – LIT5 – LIT6 – LIT7 – LSIE – LRIS – LROB  
 

 

 

V odborných učebniach je zakázané: 

 

1. Svojvoľne vstupovať a pohybovať sa v priestoroch laboratória, opúšťať určené 

pracovisko. 

2. Hrať počítačové hry. 

3. Používať mobilné telefóny. 

4. Surfovať na internete bez súhlasu vyučujúcich. 

5. Svojvoľne používať vlastné periférne pamäťové médiá. 

6. Svojvoľne meniť konfigurácie počítačov – softvér alebo hardvér alebo meniť topológiu 

siete a inštalovať vlastný softvér. 

7. Zasahovať do káblových rozvodov a akéhokoľvek technického príslušenstva. 

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

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

9. Využívať pripojenie školy na komerčné účely. 

10. Obťažovať ostatných používateľov školskej počítačovej siete posielaním nadmerného 

množstva odkazov a elektronickej pošty. 

11. Využívať pripojenie na činnosti, ktoré sú v rozpore s právnymi normami platnými v SR. 

12. Nosiť nápoje do laboratória. 

13. Konzumovať potraviny a nápoje v laboratóriu. 

 

 

Žiaci sú povinní: 

 

1. V odbornej učebni pracovať podľa pokynov vyučujúceho. 

2. Zapínať a vypínať PC len so súhlasom vyučujúceho. 

3. Zachovávať bezpečnosť svojich spolužiakov, dodržiavať vnútorný poriadok školy, 

vnútorný poriadok laboratória a pokoj pri práci. 

4. Počas práce na počítačovej sieti využívať len pridelené konto, za ktorého obsah osobne 

zodpovedajú. 

5. Uchovávať svoje heslo v tajnosti. 

6. Po ukončení práce na počítačovej sieti sa z nej odhlásiť. 

7. Tlačiť výstupné zostavy na pripojených tlačiarňach len so súhlasom vyučujúceho. 

8. Upozorniť na všetky zistené nedostatky. 

9. Šetriť zariadenie laboratória a chrániť ho pred poškodením, zničením a odcudzením. 

10. Hradiť škody v zmysle predpisov, ak ich zavinili. 

11. Dodržiavať zasadací poriadok a pracovať len s počítačmi, ktoré im boli pridelené. 

 

V prípade porušenia ktoréhokoľvek z uvedených bodov, bude započaté disciplinárne konanie. 
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