
                        Pravidla využívání internetového připojení poskytované ZŠ Jelínkova 1, okres Bruntál 

 

1. Budovy školy ZŠ Jelínkova 1 jsou pokryty Wifi sítí, kterou mohou zaměstnanci školy a žáci školy 
využívat zcela zdarma. 

2. V případě technických nebo jiných problémů si škola vyhrazuje možnost službu omezit nebo 
zastavit. 

3. Wifi síť mohou využívat pouze žáci a zaměstnanci školy. Krátkodobé použití Wifi sítě jiným osobám 
povoluje ředitel školy. 

4. Každý žák se do školní wifi sítě hlásí svým přihlašovacím jménem, podle kterého bude ve školní síti 
jednoznačně identifikovatelný. 

5. Je zakázáno poskytovat přihlašovací údaje jakýmkoliv dalším osobám.  
 

6. Je zakázáno používat jinou než vlastní identifikaci (vydávat se za někoho jiného, používat jiný 
účet) 

7. Škola nezodpovídá za případnou ztrátu, poškození nebo zneužití uživatelských dat nebo připojených 
zařízení. 

8. Uživatel musí respektovat všechna autorská práva stanovená platnými právními předpisy. 

9. Je zakázáno vyhledávat, prohlížet, tisknout a šířit elektronické dokumenty s obsahem nevhodným 
pro žáka základní školy, urážlivým obsahem, stránky propagující rasismus, násilí nebo podněcující k 
užívání drog, stránky s erotickým zaměřením atd. Je zakázáno provozovat hazardní hry a vše, co je 
neslučitelné s platnými právními předpisy ČR. 

10. Je zakázáno používat elektronických prostředků k obtěžování nebo zastrašování jiných uživatelů a 
používat vulgárních a silně emotivních výrazů při komunikaci otevřené dalším účastníkům. 

11. Je zakázáno zveřejňovat na internetu materiály (komentáře, fotografie, videa ..), které by mohly 
poškozovat zaměstnance školy, žáky školy nebo dobré jméno školy. 

12. Je zakázáno zbytečně zatěžovat síťové zdroje (stahování velkého množství dat). 

13. Wi-Fi síť je možné používat pouze mimo vyučovací hodiny, neurčí-li vyučující jinak. 

14. Škola má právo monitorovat činnosti jednotlivých uživatelů sítě. 

15. ZŠ Jelínkova 1 si vyhrazuje možnost zamezit uživateli přístupu k Wifi při porušení výše 
uvedených podmínek. 

 
16. Porušení podmínek využívání Wifi sítě je přestupek proti školnímu řádu a bude proto trestán 

kárným opatřením. 
 

 

                                                                                                               Mgr. Jan Jablončík, ředitel školy 


