
ZÁSADY VOLNÉHO PROVOZU V UČEBNĚ 301 

 Volný provoz v učebně 301:  

 Je otevřen v úterý a ve čtvrtek v odpoledních hodinách, vždy po skončení 
vyučování podle rozvrhu až do uzavírací hodiny školy – podle domluvy s pí vrátnou. 

 Je určen žákům 1. a 2. ročníků, a to pouze pro trénink výuky ZAV. Ostatní 
žáci nemají do volného provozu přístup. Tato učebna není určena pro vypracování 
domácích úkolů nebo k jiným činnostem na počítači ani k trávení volného času. 

 Do volného provozu je žák povinen se zapsat u své vyučující Pk, seznámit se 
se zásadami volného provozu a doložit souhlas rodičů s užíváním volného provozu. 

 Zásady přístupu do volného provozu a chování v učebně 301: 

 Každý žák odevzdá před příchodem studijní průkazku ve vrátnici školy. 
Paní vrátná zapíše jméno a čas příchodu. První student obdrží klíč, který pak 
ponechá poslednímu na katedře. 

 Žák odloží oděvy na věšák (nikoli na židle), tašky položí pod stolek. Je zakázáno 
manipulovat se žaluziemi a tiskárnou nebo měnit nastavení počítače či monitoru. 
Žák bude dodržovat zásady bezpečnosti práce, především nebude zasahovat do 
elektrických částí počítače a rozvodů elektřiny. 

 První žák zapne síťový rozvod = HUB (nutná podmínka pro fungování síťové in-
stalace). 

 Do provozní knihy na katedře zapíše znovu své jméno, třídu a číslo počítače, který 
použije. Za stav zařízení v této době přebírá odpovědnost. Je možno obsadit libo-
volné pracoviště. Nemá smysl zapínat více počítačů nebo přesedat mezi nimi, 
protože uživatel vždy pracuje na internetové síti. 

 Při odchodu žák vypne počítač a ve vrátnici si vyzvedne průkazku. Paní vrátná za-
píše čas odchodu. 

 Poslední žák vypne HUB, zkontroluje vypnutí všech počítačů, uzavření oken, 
zhasne světla a učebnu uzamkne. 

 V případě technických potíží nebo zjištění závad prosím žáky, aby počítač 
vypnuli a zanechali ve vrátnici písemnou zprávu (s datem, jménem a popisem 
závady) pro Ing. Brabce nebo Mgr. Peštovou, aby bylo možné co nejdříve zajistit 
fungování výuky pro další den. 

Plzeň 13. října 2021 

 Mgr. Milada Peštová v. r. Mgr. Miloslav Skuhravý v. r. 
 vedoucí Pk grafické ředitel školy



 

OBCHODNÍ AKADEMIE, PLZEŇ, nám. T. G. Masaryka 13, Plzeň 

SOUHLAS S PODMÍNKAMI VOLNÉHO PROVOZU V UČEBNĚ 301 

Já podepsaný(á) ………………………………………………….., třída ………………. souhlasím 

s podmínkami a zásadami užívání volného provozu v učebně 301, které jsem v písemné podobě 

převzal(a).  

Beru na vědomí, že škola mi poskytuje nadstandardní službu, která je spojena s náklady (elektřina, 

úklid, případný servis zařízení), a proto se budu chovat tak, abych šetřil(a) majetek školy. Jsem si 

vědom(a), že porušení zásad je současně nedodržením školního a řádu a bylo by postižitelné podle 

tohoto řádu, v krajním případě by vedlo ke zrušení volného provozu.  

 podpis studenta 

Já podepsaný(á) …………………………………………….., zákonný zástupce žáka, souhlasím, 

aby můj syn/dcera navštěvoval(a) volný provoz v učebně 301 pro trénink výuky ZAV (úterý 

a čtvrtek v odpoledních hodinách). V učebně nebude zajištěn pedagogický dozor.  

 podpis zákonného zástupce 
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