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Vnútorný poriadok v laboratóriách IT  
 

Platné pre laboratória: LIT 1, LIT 2, LIT 3, LIT 4, LIT 5, LIT 6, LIT 7, LIT 8, LIT 9, LIT 10 

             LSIE, LRIS, LROB 

              

 

Študenti sú povinní: 

1. Dodržiavať bezpečnostné, požiarne predpisy a všetky interné predpisy školy o ktorých boli poučení, pri 

práci si počínať tak, aby chránili seba, neohrozovali život a zdravie svojich spolužiakov a neobmedzovali 

hardvérovú a softvérovú činnosť LAN infraštruktúry školy. 

2. Rešpektovať všetky pokyny vyučujúceho a vykonávať iba činnosti, ktoré im nariadil alebo ktoré súvisia s 

náplňou vyučovania. 

3. Nepotrebné oblečenie a iné veci nepotrebné pre vyučovanie si študenti odložia vo svojej šatni. 

4. Pravidelne sa pripravovať na vyučovanie. Táto príprava je súčasťou spôsobilosti študenta vykonávať 

činnosť v laboratóriu. 

5. Pred začiatkom vyučovania čakať vyučujúceho pred príslušným laboratóriom. 

6. Na začiatku vyučovania poverení študenti podajú informáciu vyučujúcemu o prítomnosti študentov, 

prípadných zdravotných problémoch a pripravenosti študentov na vyučovanie. 

7. Skontrolovať kompletnosť a stav používaných zariadení, ostatných učebných pomôcok a priestorov 

pracoviska. Po zistení nedostatkov okamžite upozorniť vyučujúceho, rovnako aj v prípade, ak sa nedostatky 

objavia počas vyučovania.   

8. Chrániť a šetriť používané zariadenia,  ostatné učebné pomôcky a priestory pracoviska laboratória pred 

poškodením, znečistením a odcudzením a v prípade jeho poškodenia z nedbanlivosti uhradiť spôsobenú 

škodu. 

9. Študenti pri viachodinovom vyučovaní v tom istom laboratóriu na prestávky opúšťajú laboratórium. 

V laboratóriu počas prestávok smú zostať iba poverení študenti.  

10. Bez omeškania vyučujúcemu nahlásiť zmenu zdravotného stavu ako napr. nevoľnosť, bolesti hlavy, 

záchvaty, kŕče a pod. ale aj všetky poranenia (aj drobné), ktoré sa stali počas vyučovania. 

11. Udržiavať poriadok a čistotu všetkých používaných zariadení, ostatných učebných pomôcok v laboratóriu, 

po skončení činnosti odložiť používané zariadenia a učebné pomôcky na pôvodné miesto, zamknúť skrine, 

zotrieť tabuľu, zavrieť okná, vypnúť svetlo a na poslednej vyučovacej hodine v danom dni vyložiť stoličky. 

12. Ukončiť vyučovanie podaním informácie poverenými študentami s dosiahnutým stavom rozpracovanosti 

úloh. 

 
Študentom je zakázané: 

1. Svojvoľne manipulovať a zasahovať do ovládania žalúzií, zariadení a ostatných učebných pomôcok 

v laboratóriu bez príkazu vyučujúceho.  

2. Svojvoľne meniť softvérovú alebo hardvérovú konfiguráciu zariadení laboratória, meniť topológiu LAN 

infraštruktúry a inštalovať vlastný softvér. 

3. Využívať Internet a služby Internetu, softvéry a PC hry pre činnosti, ktoré bezprostredne nesúvisia 

s vyučovaním.   

4. Opustiť laboratórium a svoje pracovisko bez vedomia vyučujúceho. 

 

Vyučujúci sú spoluzodpovední za majetok v laboratóriu, dbajú na poriadok a čistotu, bezprostredne 

zadávajú do systému ETK aktuálne informácie a do systému REFA informácie o nefunkčnosti hardvéru 

alebo softvéru v laboratóriu, svojvoľne neopúšťajú laboratórium, odchádzajú z laboratória poslední, 

vypnú hlavný vypínač a uzamknú laboratórium. 

 
 
 
Prešov 1. 9. 2019       Ing. Iveta Marcinčinová 

poverená vedením školy 


