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Provozní řád
studovny
Základní ustanovení
1) Studovnu mohou užívat ubytování žáci Střední zahradnické školy Rajhrad.
2) Žáci jsou povinni dodržovat provozní řád studovny a řídit se pokyny vychovatele.










Do studovny žáci vstupují přezutí.
Při práci ve studovně u PC platí přísný zákaz svačit, pít.
Přísný zákaz konzumace alkoholu a jiných omamných látek, kouření..
Žáci jsou povinni zachovávat ve studovně klid a umožnit tím studium ostatním.
Svazky uložené ve studovně jsou určeny pouze k prezenčnímu studiu (nelze je
zapůjčit domů).
Platí zákaz vynášení knih, časopisů, popř. jiného zařízení mimo studovnu (se
svolením dozoru žáci mohou kopírovat).
Při vstupu do studovny se zapíše žák do prezenční knihy uvede své jméno, čas
příchodu. Při odchodu zaznamená čas odchodu. Tato kniha je umístěna na
vychovatelně Domova mládeže.
Žáci opouštějí své místo ve studovně řádně uklizené, vypůjčené svazky vrací na
své místo.
S veškerým zařízením studovny je nutno zacházet šetrně, jakoukoli nesrovnalost
nahlásí žák vychovatelce a zapíše do prezenční knihy. Poškození bude muset viník
uhradit.

Při práci s počítači a internetem se žáci řídí těmito pokyny:








Výpočetní techniku využívají žáci pouze ke studiu.
Je zakázáno měnit jakákoliv nastavení počítačů, a to jak softwarová (nastavení
systému apod.), tak i hardwarová (nastavení monitorů apod.).
Je zakázáno mazat či jinak poškozovat data uložená na discích a v síti, nahrávat
jakýkoliv software z a do školních počítačů.
Platí zákaz hraní počítačových her.
Při práci s internetem je přísně zakázáno navštěvovat nepovolené stránky, tj.
stránky s výchovně závadným obsahem (propagující fašismus, xenofobii, sex,
porno apod.).
Maximální povolená doba práce pro 1 žáka u jednoho PC je 60 minut v jednom dni
(jestliže budou další zájemci).
Případné závady na počítači hlásit na vychovatelnu Domova mládeže a zapsat do
prezenční knihy.
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