Učebna ICT a PC grafiky
První kroky studenta
1) Prostudujte si provozní řád učebny Vstupem do učebny a používáním jejích zařízení se zavazujete dodržovat provozní řád, proto je dobré si jej důkladně prostudovat. Stejně jako s dalšími podobnými předpisy i zde
neznalost neomlouvá :-) Pokud byste nečemu neporozuměli, pomůže vám buď vyučující nebo správce.
2) Přihlaste se k počítači Přihlašovací údaje ke svému účtu obdržíte při první hodině od vyučujícího či
správce. Prostřednictví těchto přihlašovacích údajů se můžete přihlásit na libovolný počítač v učebně — veškerá
vaše data a nastavení cestují spolu s vámi, je jedno, kam se posadíte.
3) Změňte si heslo Heslo, které vám bylo vygenerováno, doporučujeme změnit. Svoje nové heslo volte netriviální (složité) a nikomu ho nesdělujte — Za bezpečnost svého hesla odpovídáte sami a pokud se někdo jiný
přihlásí pomocí vašich přihlašovacíh údajů, jedná vaším jménem! Postup pro změnu hesla je následující:
∙ Přihlaste se s pomocí starého hesla.
∙ Stiskněte kombinaci kláves Ctr+Alt+Delete.
∙ Zvolte Změnit heslo... a postupujte dle pokynů na obrazovce.
4) Porozuměte úložným prostorům
pracovat:

V systému rozlišujeme několik typů úložných míst, se kterými můžete

∙ Domovská složka — je připojena jako síťový disk Z: (Start > Počítač > jednotka Z). Obsah domovské
složky je vyhrazen pouze vám — sem ukládejte veškeré svoje soubory.
∙ Profil — obsahuje veškerá nastavení, soubory na ploše, uživatelskou složku (Start > vaše jméno) a všechna
data v ní obsažená.
TIP: Při každém přihlášení se přenáší celý profil učebnovou sítí. Aby přihlášení probíhalo rychle, je dobré udržovat velikost
profilu na minimu a veškerá svoje data ukládat do domovské složky, jejíž obsah se při přihlášení nepřenáší.

∙ Sdílená data tříd — jsou připojena jako síťový disk Y: (Start > Počítač > jednotka Y). Jak již název
napovídá, jde o sdílený prostor užívaný všemi uživateli během práce v hodině. Berte prosím ohled na fakt,
že tento prostor používají i ostatní. Rovněž respektujte pokyny vyučujícího a zavedený způsob organizace
souborů.
∙ Archiv — je připojen jako síťový disk X: (Start > Počítač > jednotka X). Tato sdílená složka je vám
přístupná pouze pro čtení. Postupně se do ní budou archivovat fotografické a jiné materiály, které později
budete moci využít jako podklad či inspiraci pro svoji vlastní tvorbu.
Každý uživatel může ve všech zmíněných úložištích dohromady uložit maximálně 10GB dat.
5) Používejte software a speciální zařízení Po přihlášení na vás budou na ploše čekat zástupci programů,
které budete využívat v průběhu vyučování či volné tvorby. Jak tyto progamy používat, se dozvíte na příslušných
hodinách. Přestože veškerá vaše nastavení cestují s vámi, doporučujeme ze začátku s nastavením programů moc
neexperimentovat — mohli byste se lehce ztratit.
Na vašem stole i ve zbytku učebny jsou taktéž umístěna další zařízení. Tato speciální (a patřičně drahá)
zařízení nejsou obvykle k vidění, a proto vám jejich fungování nemusí být předem jasné. Za každých okolností
proto dbejte pokynů vyučujícího či správce a v případě jakýchkoliv nejasností se ptejte! Předejde se tak
mnoha situacím nepříjemných pro obě strany :-)
6) Na závěr ukončete relaci Pokud od počítače odcházíte, řádně ukončete svoji relaci — odhlašte se. Nechtete
přeci aby se někdo cizí hrabal ve vašich souborech či jednal vaším jménem, že?
Závěrem... vám přejeme hodně inspirace během volné tvorby, ať vám technika dobře slouží. A kdyby náhodou
nesloužila, neváhejte se s problémem obrátit na vyučujícího či správce.

