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PREVÁDZKOVÝ PORIADOK(PP) V UČEBNI A204 
 

1. Študentom je zakázané vstúpiť do učebne bez prítomnosti vyučujúceho. 

2. Po príchode do učebne študent zaujme miesto podľa pokynov vyučujúceho. 

3. Študent sám od seba nezačne akúkoľvek činnosť (spustenie NTB,spustenie 

Internetu,spustenie hry). 

4. Na pokyn vyučujúceho skontrovať úplnosť prideleného pracoviska(NTB,myš,klávesnica, 

ich pripojenie),zapnúť NTB,počkať na spustenie Windows,prihlásiť sa ako “študent”. 

5. Nepovoľuje sa bezdôvodne  meniť NTB počas hodiny a  školského roka . 

6. Je zakázané umiestňovať čokoľvek do iného priečinka  ako svojho  alebo na plochu 

Windows. 

7. Je zakázané otvárať alebo akokoľvek manipulovať s priečinkami ,ktoré študentovi 

nepatria. 

8. Je zakázané akokoľvek meniť rozloženie  ikon na pracovnej ploche  ,meniť ich názvy 

,odstraňovať ich, prípadne meniť nastavenie Windows(rozlíšenie,pozadia,šetrič…). 

9. Na prístup na Internet používať  výhradne iba prehliadač Google Chrome.  

10. Je zakázané meniť  pevné pripojenie na Internet na WI-FI.(NTB 12 výnimka). 

11. Ďalej je zakázané pripájať k NTB akékoľvek svoje zariadenia(USB disk,mobil,….). 

12. Pri odchode s poslednej vyučovacej hodiny vypnúť  NTB a spraviť poriadok na 

lavici(usporiadať notebook ,myš klávesnicu). 

13. Po každej dvojhodinovke treba  spraviť  po sebe poriadok(zmeniť svoje zozloženia ). 

14. Je zakázané pripájať a odpájať káble na počítačovú sieť a káble na napájanie NTB. 

15. Reštart počítača je možný iba so súhlasom vyučujúceho. 
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16. Je zakázané čokoľvek inštalovať na školskom notebook. 

17. Opustiť  miestnosť môže študent  iba so súhlasom vyučujúceho(WC,….). 

18. Treba dodržiavať  časové intervaly  prestávok . Počas veľkých prestávok sa študent 

zdržuje v priestoroch na to vyčlenených (chodby,sedačky). 

19. Cez prestávky je zakázaný vstup do učebne  študentom z iných skupín,tried.  

20. V oddôvodnenom  prípade sa treba včas  ospravedlniť(zošit,absencia,nepripravenosť). 

21. Nepovoľuje sa používanie mobilov na hodinách v miestnosti A204. 

22. Jedenie a pitie je dovolené iba v stredných laviciach a to  cez prestávky. 

23. Pred vstupom do miestnosti je potrebné sa prezuť(zimné obdobie.) 

24. Nezabúdať po sebe zasunúť stoličku po odchode od prideleného pracoviska.(Inak sa tu 

nebude dať pohybovať.) 

25. Ak žiak  má poslednú vyučovaciu hodinu , usporiada po sebe pracovisko a vypne NTB. 

26. V prípade neštandardného správania sa NTB(pípanie, zamrznutie ,zápach spálenej 

izolácie) treba túto skutočnosť  okamžite nahlásiť vyučujúcemu. 

27. V prípade vzniklej škody na HW(NTB,myš,klávesnica,šnúry) alebo SW ktorú spôsobil 

študent zámerne alebo z nedbanlivosti  ,bude niesť materiálne dôsledky(bude musieť 

škodu uhradiť). 

28. Pri pobyte na Internete  je zakázané navštevovať stránky s porno,sex tématikou,stránky  

ktoré propagujú intoleranciu voči iným rasám a etnikám(používať pravidlá etikety). 
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POSTIHY ZA PORUŠOVANIE PREVÁDZKOVÉHO PORIADKU(PP) 

 

1. Porušenie ustanovení PP  bude kvalifikované ako porušenie vnútorného poriadku školy.  

Opakované porušovanie alebo závažné priestupky budú postihované  ďalšími 

disciplinárnymi postihmi podľa školského poriadku(napomenutie tr.učiteľom ,riaditeľom 

školy ,znížená známka zo správania). 

2. Všetky porušenia PP  budem riešiť poznánkou v triednej knihe(vulgárnosť ,svojvoľné 

prestavovanie WINDOWS ,mazanie ikon ,mazanie priečinkov študentov , svojvoľné 

vypínanie zapínanie NTB  , nedovolené inštalovanie softwaru ,nemormálne prejavy 

správania sa  ,opakované zabúdanie zošitov,………………..). 

PRÍKLAD ZÁPISU V TRIEDNEJ KNIHE: 

Vulgárne prejavy: 

    


