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Pravidla využívání WIFI sítě  
Č.j.ZSCL-Lada/187/18 

 
1) Bezdrátové připojení k síti internetu slouží výhradně pro účely vzdělávání. 
2) Připojení je vytvořeno pro připojení žáků a zaměstnanců základní školy za účelem získávání 

informací z webových stránek, pro e – mailovou komunikaci, komunikaci za účelem 
vzdělávání, přístupu ke sdíleným adresářům (home disk uživatele). 

3) Uživatel dává připojením svolení k namátkové kontrole certifikace jeho zařízení a k logování 
jeho činnosti 

4) Uživatelům, kteří nebudou dodržovat pokyny pro využívání WIFI, bude tato služba 
znepřístupněna. 

5) Základní škola nezodpovídá za závazky, jež by mohly z činnosti uživatelů používajících WIFI 
vyplynout vůči samotným uživatelům a vůči třetím osobám. 

6) Uživatelé nesmějí používat WIFI síť pro činnost, které: 
a. Porušují práva duševního vlastnictví, 
b. Mohou vést ke zneužití sítě pro komerční, náboženskou nebo rasovou agitaci, 

případně jiné aktivity, které jsou v rozporu s platnou legislativou ČR 
c. Vedou k jakékoliv manipulaci s objekty, soubory a webovými stránkami, které 

obsahují tematiku erotickou, pornografickou, nacistickou, vedoucí k hanobení 
národnosti, rasy a přesvědčení 

d. Omezuje soukromí uživatelů, a to i v případě, kdy uživatelé svá vlastní data explicitně 
nechrání 

e. Nepříznivě působí na provoz sítě nebo jejich jednotlivých služeb, brání uživatelům 
v přístupu k těmto službám, ohrožují činnost sítě nebo nadměrně omezují její výkon 
a plýtvají kapacitou sítě 

f. Umožní provozovat jakékoliv serverové aplikace na připojeném zařízení (webové 
stránky, soubory přístupné přes FTP, herní servery, atd.) 

7) Porušení pravidel užívání WIFI sítě bude považováno za porušení školního řádu, podle, 
kterého může být, dle míry porušení a vzniklého ohrožení či poškození majetku či práv 
dalších osob, uloženo výchovné opatření. 

8) Žáci jsou s tímto pokynem seznámeni třídními učiteli, seznámení je zaznamenáno v třídních 

knihách 

9) Pokyn je pověšen na viditelném místě na halách v jednotlivých patrech a je zveřejněn na 

webových stránkách školy. 

10) Zaměstnanci jsou s pokyny seznámení na provozní poradě. 

 

V České Lípě 5. 3. 2018         PhDr. Radek Častulík 

 


