2. základní škola v Dobříši, Školní 1035, okres Příbram

Pravidla pro poskytování služby bezdrátového připojení
k internetu (Wi-Fi) v areálu 2. ZŠ Dobříš (dále jen „školy“)
1. V pavilonech 2. ZŠ kromě tělocvičny je pro žáky k dispozici služba bezdrátového připojení
k Internetu (dále jen „Wi-Fi“).
2. Na tuto službu není právní nárok a škola neodpovídá za její případný výpadek či sníženou kvalitu
ani za škody, jež by mohly uživateli v důsledku těchto okolností vzniknout.
3. Škola není odpovědna za závazky, jež by mohly z činnosti uživatelů používajících službu Wi-Fi
vyplynout vůči třetím osobám.
4. Škola neposkytuje uživatelům přístrojové zařízení k využívání této služby a neposkytuje ani
technickou podporu těm uživatelům, kteří ji využívají prostřednictvím přineseného přístrojového
vybavení.
5. Pro využívání služby Wi-Fi platí, že jsou žáci povinni dodržovat všeobecná ustanovení Školního
řádu 2. ZŠ a využívat informační prameny na Internetu v souladu s právními a morálními normami.
6. V jednotlivých pavilonech je žákům k dispozici síť Wi-Fi s označením „2zs_zaci“.
7. Každý žák, který chce využívat školní Wi-Fi připojení ke svému zařízení (mobilní telefon, tablet,
notebook, ...), musí být registrován (= bude mu přiděleno uživatelské jméno a heslo). Přístupová
práva žáka jsou přidělena správcem počítačové sítě.
8. Žák je povinen nakládat s heslem tak, aby bylo zabráněno jeho zneužití.
9. Žák nesmí poskytnout přidělené uživatelské jméno a heslo jiné osobě. Za hrubé porušení pravidel
se považuje jejich poskytnutí osobě, která nemá nárok na přístup nebo které byl přístup
zablokován.
10. Žák nesmí zneužít nedbalosti jiného uživatele (např. opomenuté odhlášení) k tomu, aby pracoval
pod cizí identitou.
11. Žák se nesmí žádnými prostředky pokoušet získat přístupová práva, která mu nebyla přidělena.
12. Pokud žák získá jemu nepříslušející přístupová práva chybou systému, je povinen tuto skutečnost
neprodleně ohlásit správci a tato práva nesmí použít.
13. Žák nesmí zneužívat Wi-Fi síť 2. ZŠ k získání neautorizovaných přístupových práv k libovolným
informačním zdrojům dostupným počítačovou sítí 2. ZŠ.
14. Žák nesmí používat školní Wi-Fi síť pro komerční činnost, šíření obchodních informací, politickou,
náboženskou nebo rasovou agitaci, propagaci drog a šíření materiálů, které jsou v rozporu se
zákonem.
15. Správce školní Wi-Fi sítě má právo provádět všechny úkony nutné k výkonu jeho funkce, včetně
případné kontroly dat a monitorování činnosti uživatele.
16. Při závažnějších porušeních, či opakovaném méně závažném porušení pravidel užívání školní
Wi-Fi sítě, může správce školní sítě s vedením školy odejmout žákovi na určitou dobu přístup do
sítě.
17. Žák nesmí být k Wi-Fi síti přihlášen současně na více zařízeních.
18. Je přísně zakázáno stahování velkých souborů (nad 10 MB) nebo nelegálního obsahu
prostřednictvím školní Wi-Fi sítě.
19. Žák má přísně zakázáno využívat připojení do Wi-Fi sítě v době vyučovací hodiny, kromě případů,
kdy s tímto připojením dal souhlas vyučující na vyučovací hodině.

V Dobříši 3. září 2013
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