Základní škola a Mateřská škola České Velenice
Čsl. legií 325, 378 10 České Velenice

Pravidla pro přístup do školní Wi-Fi sítě
V budově ZŠ je zaměstnancům a žákům školy k dispozici bezdrátová síť Wi-Fi, sloužící pro
připojení k internetu na jejich vlastních zařízeních. Provoz na síti je monitorován. Pro
připojení žákovských zařízení je určena síť ZACI. Rychlost a prostupnost této sítě je
regulována a omezena.
Postup při přihlášení do sítě:
Žák požádá p. uč. P. Ceháka o přidělení poukazu s kódem. Tento kód je vázán na jméno
žáka a je určen pro připojení 1 zařízení. Každý žák odpovídá za provoz zařízení, které je
do sítě přihlášeno s tímto kódem. V případě nestandardního používání sítě může být
vydaný poukaz zneplatněn a zařízení se školní sítě odpojeno. Wi-Fi není určená ke
stahování velkého množství dat. Buďte ohleduplní k ostatním uživatelům.
Žáci jsou povinni přistupovat k používání sítě korektně, dodržovat zásady etiky a
především následující pravidla:
1. Školní Wi-Fi síť využívají žáci ve výuce podle pokynů učitele, ve volném čase podle
potřeby.
2. Ve školní Wi-Fi síti je zakázáno:
a) vyhledávat, prohlížet, tisknout a šířit elektronické dokumenty s pornografickým
nebo národnostně a nábožensky urážlivým obsahem, stránky propagující rasismus,
násilí nebo podněcující k užívání drog.
b) stahovat nelegální obsah a větší objemy dat (programy, filmy,…).
c) používat internet pro zesměšňování, pomlouvání, šikanovaní ap.
d) provozovat hazardní hry a vše, co je neslučitelné s platnými právními předpisy ČR.
3. Uživatel Wi-Fi sítě ZŠ musí respektovat všechna autorská práva stanovená platnými
právními předpisy.
4. ZŠ a MŠ České Velenice neodpovídá za škody způsobené uživateli v důsledku
výpadku sítě, opožděného dodání či poškození dat, ani za škody vzniklé chybným
nastavením uživatelského zařízení, na službu Wi-Fi není nárok.
5. Žák je povinen nakládat s kódem tak, aby bylo zabráněno jeho zneužití.
6. Žák nesmí poskytnout přidělený kód jiné osobě. Za hrubé porušení pravidel se
považuje poskytnutí osobě, která nemá nárok na přístup nebo které byl přístup
zablokován.
7. Žák nesmí zneužít nedbalosti jiného uživatele (např. opomenuté odhlášení) k tomu,
aby pracoval pod cizí identitou.
8. Žák se nesmí žádnými prostředky pokoušet získat přístupová práva, která mu nebyla
přidělena.

9. Žák má přísně zakázáno využívat připojení do Wi-Fi sítě v době vyučovací hodiny,
kromě případů, kdy s tímto připojením dal souhlas vyučující ve vyučovací hodině.
Zařízení musí být od Wi-Fi odpojeno.
10. Pro využívání služby Wi-Fi platí, že jsou žáci povinni dodržovat všeobecná
ustanovení Školního řádu ZŠ. Porušení pravidel užívání Wi-Fi sítě bude považováno
za porušení Školního řádu.

Pro připojení učitelů a provozních zaměstnanců školy slouží síť UCITELE.
Postup připojení zařízení do sítě:
Vyučující přinese zařízení p. uč. P. Cehákovi, který dané zařízení přihlásí do sítě.
Uživateli je zakázáno stahovat velké objemy dat (filmy, DVD, CD). Uživatel se nepokouší
zjišťovat heslo k připojení do sítě. V případě nestandardního datového přenosu či provozu
sítě (nárůst počtu zařízení) bude heslo pro přístup do školní sítě změněno. ZŠ a MŠ České
Velenice neodpovídá za škody způsobené uživateli v důsledku výpadku sítě, opožděného
dodání či poškození dat, ani za škody vzniklé chybným nastavením uživatelského
zařízení, na službu Wi-Fi není nárok.
Případné technické problémy řešte s p. uč. P. Cehákem.
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