DESATERO POČÍTAČOVÉ UČEBNY
1.

Do učebny vstupuj pouze se souhlasem vyučujícího a používej počítač pouze
pro schválené a studijní účely. Neměň nastavení počítače.

2.

K zařízení učebny se chovej šetrně, nenič to, co není tvé, zacházej opatrně se
sluchátky, nejsou určená na kroucení a lámání. Při úmyslném poničení
zařízení uhradíš opravu (nákup nového) v plné výši.

3.

Před přihlášením do počítače se zapiš do sešitu a zkontroluj stav klávesnice,
myši, sluchátek a počítače. Zjištěné závady nahlas vyučujícímu. K přihlášení
použij pouze své přihlašovací jméno a heslo. Nikomu neříkej žádné ze svých
hesel (od školního účtu, e-mailové schránky, sociálních sítí, atd.)

4.

Materiál ukládej pouze do své osobní složky, určenou pro studijní účely,
upravuj pouze své vlastní soubory a dokumenty.

5.

Na internetu nesmíš navštěvovat stránky se zaměřením na sex, drogy,
rasismus, násilí a jiná pro tebe nevhodná témata. Využívej pouze oblasti,
které souvisejí se školními osnovami.

6.

Nikdy nezveřejňuj na internetu něco, co bys nechtěl, aby viděl/a učitel/ka a
rodiče. Nepoužívej počítač k tomu, abys ublížil někomu jinému, nikoho
neurážej.

7.

Pokud obdržíš zprávy, které by tě obtěžovaly, narazíš na urážející či
pornografický materiál nebo se cítíš nepříjemně ohledně nějakého zážitku na
internetu, okamžitě to nahlas učiteli. Při jakémkoli problému se obrať na
vyučujícího, pomůže ti a nepotrestá tě, pokud dodržuješ tato pravidla.

8.

Nesmíš používat vlastní flash disky a jiná media bez svolení vyučujícího a
stahovat a instalovat softwary, sharewary (volně šiřitelné programy),
freewary (bezplatné programy) či jiné soubory bez obdržení povolení od
učitele.

9.

Nikdy se osobně nesetkávej s někým, koho jsi poznal na internetu, pokud
s tím rodiče nebudou souhlasit. Pokud se s tebou někdo sejde a udělá něco, co
ti nebude příjemné, řekni to dospělému, kterému věříš.

10.

Po ukončení práce na počítači se odhlas, ukliď po sobě svoje pracoviště.
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