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VybavenVybaveníí uuččebnyebny

8 8 žžáákovských pokovských poččíítatačůčů
–– Intel Intel CeleronCeleron 2GHz2GHz
–– 2GB RAM2GB RAM
–– 320 GB HDD320 GB HDD

–– Windows XPWindows XP
–– Office 2003Office 2003



VybavenVybaveníí uuččebnyebny

lektorský polektorský poččíítatačč
–– Intel Intel DualDual CoreCore 2.8GHz2.8GHz
–– 2GB RAM2GB RAM
–– 1TB HDD1TB HDD

–– Windows XPWindows XP
–– Office 2003Office 2003



VybavenVybaveníí uuččebnyebny

ServerServer
–– je stje stáále spule spuššttěěný (nevypný (nevypíínnáá se)se)
–– nenneníí ururččen pro ben pro běžěžnou prnou práácici
–– na stroji instalovna stroji instalováána DB pro evidenna DB pro evidenččnníí

program Bakalprogram Bakaláářřii
–– na HDD je sdna HDD je sdíílený prostor pro výmlený prostor pro výměěnu nu 

souborsouborůů mezi PCmezi PC



PPřříístup do PCstup do PC

AdminAdmin
–– administradministráátorský torský úúččetet
–– ppřříístup pomocstup pomocíí heslahesla

StudentStudent
–– úúččet s omezeným opret s omezeným opráávnvněěnníímm
–– bez heslabez hesla



SdSdíílenleníí souborsouborůů

vvššichni ichni žžááci majci majíí k dispozici sdk dispozici sdíílený diskový lený diskový 
prostor na serveru, který mohou vyuprostor na serveru, který mohou využžíívat pro vat pro 
výmvýměěnu soubornu souborůů mezi jednotlivými pomezi jednotlivými poččíítatačči v i v 
rráámci mci šškolnkolníí ssííttěě

sdsdíílený prostor je plený prostor je přřipraven ve dvou ipraven ve dvou úúrovnrovníích ch 
opropráávnvněěnníí zzáápisupisu

DoporuDoporuččeneníí: Vytvo: Vytvořřit zde rit zde růůznznéé slosložžky pro ky pro 
jednotlivjednotlivéé pracovnpracovníí skupinyskupiny



SdSdíílenleníí souborsouborůů

Disk Z:Disk Z:\\ UploadUpload
–– prostor urprostor urččený pro uklený pro uklááddáánníí, zm, změěnu i nu i ččtenteníí

souborsouborůů

–– VyuVyužžititíí
sem sem žžááci uklci ukláádajdajíí soubory pro usoubory pro uččitele itele 
napnapřř. odevzd. odevzdáánníí zadanzadanéé prpráácece
zde si zde si žžááci mohou vymci mohou vyměňěňovat soubory mezi sebouovat soubory mezi sebou



SdSdíílenleníí souborsouborůů

Disk Y:Disk Y:\\ DownloadDownload
–– prostor urprostor urččený pouze pro ený pouze pro ččtenteníí souborsouborůů

–– VyuVyužžititíí
zde uzde uččitel poskytuje itel poskytuje žžáákkůům takovm takovéé soubory, ktersoubory, kteréé
žžááci nesmci nesmíí zmzměěnit nebo smazatnit nebo smazat
napnapřř. zad. zadáánníí testu nebo soubor, který si testu nebo soubor, který si žžáák pk přřed ed 
poupoužžititíím musm musíí nejprve zkopnejprve zkopíírovat na svrovat na svůůj poj poččíítatačč



Tisk dokumentTisk dokumentůů

v uv uččebnebněě je k dispozici barevnje k dispozici barevnáá inkoustovinkoustováá
tisktiskáárnarna
tisktiskáárnu mohou vyurnu mohou využžíít i t i žžááci ze svci ze svéého ho 
popoččíítatačče, ove, ovššem pouze tehdy pokud bem pouze tehdy pokud běžěžíí
lektorský polektorský poččíítatačč
žžááci tisknou pouze s vci tisknou pouze s věědomdomíím a se m a se 
svolensvoleníím pedagogam pedagoga
je tje třřeba dbeba dbáát hospodt hospodáárnrnéého vyuho využžititíí
tisktiskáárnyrny



Datový projektorDatový projektor

ovlovlááddáá se pouze dse pouze dáálkovým ovladalkovým ovladaččemem
ppřři vypi vypíínnáánníí 2x stisknout tla2x stisknout tlaččíítko tko PowerPower
na projektor se promna projektor se promííttáá kopie obrazu z kopie obrazu z 
monitoru lektorskmonitoru lektorskéého poho poččíítataččee
4:3 vs. 16:94:3 vs. 16:9

projektor nenechprojektor nenecháávat zbytevat zbyteččnněě dlouho dlouho 
zapnutýzapnutý



ZZáásady prsady prááce ce žžáákkůů

žžááci vyuci využžíívajvajíí pro uklpro uklááddáánníí svých souborsvých souborůů
pouze slopouze složžku Dokumentyku Dokumenty
v idev ideáálnlníím pm přříípadpaděě mmáá kakažždý dý žžáák v tk v tééto to 
slosložžce svce svůůj vlastnj vlastníí adresadresáářř
žžáákkůům nenm neníí dovoleno na PC instalovat dovoleno na PC instalovat 
jakýkoliv SWjakýkoliv SW
uuččiteliteléé smsmíí instalovat SW pouze po instalovat SW pouze po 
dohoddohoděě s administrs administráátoremtorem



ZZáásady prsady práácece

uuččitel dbitel dbáá, aby , aby žžááci na internetu ci na internetu 
navnavššttěěvovali pouze strvovali pouze stráánky s neznky s nezáávadným vadným 
obsahemobsahem
v uv uččebnebněě je pje přříísnsněě zakzakáázzáána konzumace na konzumace 
jjíídel i ndel i náápojpojůů, a to i o p, a to i o přřestestáávcevce
uuččitel dbitel dbáá, aby p, aby přři odchodu byly zatai odchodu byly zatažženy eny 
žžaluzie, zavaluzie, zavřřenenáá okna a ztlumenokna a ztlumenéé topentopeníí



ZZáásady prsady práácece

nenneníí dovolena jakdovolena jakáákoliv manipulace s koliv manipulace s 
HW vybavenHW vybaveníím tm třříídydy

jakoukoliv zjakoukoliv záávadu nebo nepovadu nebo nepořřáádek ve dek ve 
ttřříídděě je uje uččitel povinen neprodlenitel povinen neprodleněě
nahlnahláásitsit
–– pokud zpokud záávada nebude nahlvada nebude nahlášášena, je za nena, je za níí

zodpovzodpověědný lektor, který v udný lektor, který v uččebnebněě uuččil il 
poslednposledníí ppřřed objevened objeveníím tm tééto zto záávadyvady



Kontakt pro zKontakt pro záávaduvadu

v_prokop@post.v_prokop@post.czcz

danielaprokopovadanielaprokopova@email.@email.czcz

reditelstvireditelstvi@@specouspecou..czcz

zzáávavažžnnéé poruchy: 776 611 242poruchy: 776 611 242



ŠŠkolenkoleníí MicrosoftMicrosoft
www.www.microsoftmicrosoft..czcz
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