
Príloha č.2 k 6/2010

Základná škola, Ul. Komenského 6 053 61 Spišské Vlachy

Prevádzkový poriadok učebne IKT

1. Úvodné ustanovenia
a. Učebňa IKT, počítačová učebňa, učebňa vybavená prostriedkami IKT (ďalej 

učebňa  IKT)  je  určená  na  získavanie  vedomostí,  poznatkov  a praktických 
skúseností v oblasti informatiky, vedomostí, poznatkov a zručností v ostatných 
vyučovacích  predmetoch  ako  aj  získavanie  potrebných  informácií 
v nepovinnom vzdelávaní  prostriedkami IKT.

b. Prostriedkami IKT sú PC s ďalším hardvérovým vybavením, legálny softvér, 
vnútorná počítačová sieť, pripojenie na internet.

c. Učebňa je vybavená vhodným hasiacim prístrojom.

2. Prístup do učebne IKT 
a. majú žiaci  počas vyučovania za prítomnosti  vyučujúceho,  dozorkonajúceho, 

služby, správcu ... (ďalej vyučujúci).  
b. majú žiaci v čase mimo vyučovania počas záujmových útvarov alebo iných 

aktivít organizovaných školou za prítomnosti vedúceho ZÚ alebo učiteľa
c. Žiaci vstupujú do učebne len na pokyn vyučujúceho.
d. Vstup do učebne je povolený len v prezuvkách.
e. Vstup  do  učebne  za  účelom  povinného  vzdelávania,  práce  v záujmových 

útvaroch, za účelom štúdia na počítačoch, resp. vypracovávania zadaní a úloh 
súvisiacich s vyučovaním v škole je pre žiakov školy a školských zariadení pri 
škole bezplatný.

f. Ďalšími oprávnenými užívateľmi sú zamestnanci školy a ich rodinní príslušníci 
a ďalšie osoby počas podujatí organizovaných školou.

3. Oprávnený používateľ
a. má  právo  využívať  zapojené  a funkčné  počítače  v učebni  na  vzdelávanie 

a získavanie informácii súvisiacich s vyučovacím procesom v škole. Pokiaľ je 
na vyučovacej hodine, obsah práce určuje vyučujúci, na krúžkových hodinách 
je obsah práce  voľnejší v rámci výchovno-vzdelávacieho poslania školy.  So 
súhlasom  vyučujúceho  a  spôsobom  na  to  určeným  môže  využívať  všetky 
zariadenia učebne vrátane tlačiarne či nainštalovaného softvéru.

b. Na  tlač  materiálov  súvisiacich  s vyučovacím  procesom  môže  so  súhlasom 
vyučujúceho použiť tlačiareň. Vyučujúci môže rozhodnúť o finančnej úhrade 
za tlač dokumentov. 

c. Oprávnený používateľ má právo využívať pripojenia školy na internet na svoje 
vzdelávanie a získavanie informácií súvisiacich s vyučovacím procesom.

d. Užívateľ preberá hmotnú zodpovednosť za počítač a iné technické zariadenia, 
ktoré mu boli sprístupnené.

e. Žiak, či iný oprávnený používateľ má v sieti vytvorený a správcom siete alebo 
vyučujúcim pridelený adresár,  ktorý slúži  na ukladanie  súborov v súvislosti 
s vyučovaním, s organizovanou záujmovou činnosťou alebo so samoštúdiom.



4. Užívatelia sú povinní
a. chrániť technické prostriedky a inventár miestnosti pred poškodením, šetrne sa 

správať k zariadeniu učebne IKT, udržiavať v miestnosti poriadok,
b. počas  prestávok  sa  zdržiavať  mimo  učebne  IKT (ak  vyučujúci  nerozhodne 

inak),
c. priniesť do učebne len pomôcky nevyhnutné k práci (zošit, písacie potreby) a 

len podľa pokynov vyučujúceho
d. každú poruchu, chybu, prípadne neúplnosť pracoviska hlásiť vyučujúcemu 
e. po skončení práce uviesť pracovisko do pôvodného stavu, vypnúť počítať na 

ktorom pracoval a bez zdržiavania sa opustiť učebňu. 

5. Je zakázané
a. manipulovať  s  technickými  prostriedkami  počítačov,  pripájanie,  odpájanie 

alebo  rozoberanie  zariadení  pripojených  k počítaču,  zasahovať  do  prípojov 
jednotlivých  zariadení  (myš,  klávesnica,  tlačiareň,  scanner...),  otvárať  kryty 
jednotlivých zariadení a opravovať prípadné poruchy,

b. používať vlastné pamäťové zariadenia (ak vyučujúci nerozhodne inak),
c. žiakom vstúpiť do učebne bez prítomnosti vyučujúceho,
d. svojim  správaním  rušiť  (vrátane  používania  mobilného  telefónu)  ostatných 

užívateľov učebne IKT, 
e. poskytovať svoje identifikačné údaje meno a heslo pre prístup na počítačovú 

sieť inej osobe,
f. súčasne pracovať na viacerých počítačoch, 
g. bezdôvodne reštartovať počítač,
h. svojvoľne meniť konfigurácie počítačov – softvér alebo hardvér, alebo meniť 

topológiu siete a inštalovať vlastný softvér, vypínať antivírusovú ochranu,
i. používanie monitorovacích prostriedkov na zisťovanie informácií o sieti 
j. využívať  pripojenie našej  školy a počítače  na zapájanie  sa  do aktivít,  ktoré 

poškodzujú dobré meno školy a do činností, ktoré nesúvisia s poslaním školy, 
k. využívať pripojenie školy na komerčné účely, 
l. obťažovať  ostatných  používateľov  školskej  počítačovej  siete  posielaním 

nadmerného množstva odkazov a elektronickej pošty,
m. využívať  pripojenie  na  činnosti,  ktoré  sú  v rozpore  s právnymi  normami 

platnými v SR, 
n. žuvať žuvačku, jesť, piť, fajčiť a akokoľvek znečisťovať prostredie,
o. pokúšať sa prelomiť ochranný systém na pracovných staniciach a na serveri, 

pokúšať sa akýmkoľvek spôsobom zisťovať prístupové heslá iných užívateľov, 
prihlasovať sa do systému pod menom iného užívateľa.

6. Zásady práce s počítačom 
a. Administratívne  úkony  spojené  s prístupom na  školskú  sieť  (zmena  hesiel, 

prideľovanie kreditov, zmena nastavení ...) vykonáva iba správca siete.
b. Pri opakovanom nepodarenom štarte počítača žiak privolá vyučujúceho. 
c. Po  ukončení  práce  je  potrebné  počítač  a monitor  vypnúť  podľa  zásad  pre 

vypínanie  počítača  (pozri  ďalej  – ods.  6.d.),  prípadne nechať  v stave podľa 
pokynov vyučujúceho.

d. Pravidlá pre vypínanie počítača:
• uzavrieť všetky okná na pracovnej ploche,
• z ponuky ŠTART/VYPNÚŤ voliť VYPNÚŤ POČÍTAČ,
• vypnúť monitor.



e. Pokiaľ užívateľ akýmkoľvek spôsobom (vrátane hardvérovej alebo softvérovej 
chyby)  získa  prístupové  práva,  ktoré  mu  neboli  pridelené,  je  povinný  túto 
skutočnosť bezprostredne oznámiť vyučujúcemu a ten správcovi siete. 

f. Užívateľ  dbá,  aby  sa  v  jeho  domácom (školskom)  adresári  nachádzali  len 
súbory potrebné na  vyučovanie  či  záujmové vzdelávanie,  pravidelne  mazať 
jeho nepotrebný obsah. 

7. Zásady práce v počítačovej sieti
a. Užívateľ pracuje v sieti tak, aby zámerne nenarúšal integritu siete, zbytočne ju 

nezaťažoval  (kopírovanie  nadrozmerných  súborov,  spúšťanie  úloh  zámerne 
zaťažujúcich systém a pod.). Používateľ nesmie vyvíjať v sieti takú činnosť, 
ktorá  by ostatným používateľom bránila  v  riadnom využívaní  siete.  Prenos 
extrémne dlhých súborov sa môže vykonávať prevažne mimo hlavnú pracovnú 
dobu lokálnych užívateľov serverov.

b. V tejto  učebni  sa  nesmú  navštevovať  stránky propagujúce  brutalitu,  rasovú 
neznášanlivosť,  drogy,  stránky  obsahujúce  pornografický  materiál,  stránky 
navádzajúce na akúkoľvek trestnú činnosť. 

c. Zo  stránok  definovaných  v ods.  7.b.  sa  nesmú  sťahovať  a ukladať  na  disk 
akékoľvek dáta. Nesmie sa sťahovať či inštalovať nelegálny softvér, nesmú sa 
sťahovať dáta podliehajúce autorskému zákonu. 

d. Pri  využívaní  služieb  internetu  užívateľ  dodržiava  slušné  medze  správania, 
morálky a etiky.  Najmä je  zakázané používať e-mail  na šírenie  materiálov, 
ktoré  sú  v  rozpore  s morálkou  a  so  zákonom.  Tiež  je  zakázané  obťažovať 
ostatných  používateľov zasielaním reťazových e-mailov.  Pri  komunikácii  je 
prísne zakázané používať vulgárne a znevažujúce výrazy.

e. Užívateľ  je  povinný  uskutočniť  všetky  opatrenia,  aby  nespôsobil  šírenie 
počítačových vírusov.

f. Užívateľom učebne sa odporúča nehrať počítačové hry a nečetovať. 
 
8. Záverečné ustanovenia

a. Správca  siete  alebo  vyučujúci  môže  určiť  obmedzujúce  opatrenia  na  prácu 
v učebni,

b. má právo monitorovať jednotlivé pracoviská a preverovať dodržiavanie tohto 
prevádzkového poriadku

c. Porušenie  tohto  prevádzkového  poriadku  sa  klasifikuje  ako  porušenie 
školského poriadku a oprávňuje vyučujúceho, okrem sankcií, ktoré umožňujú 
zásady hodnotenia a klasifikácie žiakov, na vydanie zákazu prístupu na internet 
či zákazu vstupu do učebne (v mimovyučovacom čase) pre žiaka porušujúceho 
tu definované pravidlá. 

V Spišských Vlachoch dňa  06.05.2010

Súhlas technika BOZP: Ing. Andrej Kočiš

Súhlas vedúcej PK:
Ing. Pavol Gubka
    r i a d i t e ľ
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