
PRAVIDLA PRO UŽIVATELE BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ 
NA DM SZŠ TURNOV

1. Bezdrátová síť  je  určena k připojení  k  internetu pro výhradně studijní,  vědecké, 
výzkumné, umělecké či obecně informační účely prostřednictvím služby WWW.

2. Přístup ke službám sítě je umožněn denně od 12 do 22 hodin.
3. Uživatel  je povinen se k odběru služby řádně zaregistrovat, k připojení používat 

výhradně  registrované  zařízení  (počítač  nebo  notebook)  a  za  využívání  služby 
řádně platit měsíční poplatek ve výši 40 Kč.

4. Uživatel  je povinen nahlásit  správci  sítě nebo vychovatelce jakoukoli  podstatnou 
změnu, tj. především změnu zařízení, poschodí apod.

5. Uživatel  je  povinen  používat  k  připojení  do  sítě  výhradně  nastavení  přidělená 
správcem sítě  při  registraci  a  uchovávat  v  tajnosti  šifrovací  síťové klíče a další 
provozní informace důvěrného charakteru.

6. Uživatel  nesmí  bezdůvodně  zatěžovat  síť  na  úkor  jiných  uživatelů,  například 
stahováním velkých objemů dat a nesmí prostřednictvím sítě přistupovat nebo se 
pokoušet přistupovat k zařízením ostatních uživatelů sítě.

7. Uživatel  nesmí  používat  síť  se  komerčním  účelům,  pro  politickou  nebo 
náboženskou  agitaci,  k  propagaci  násilí,  rasismu  apod.,  a  pro  prohlížení 
a manipulaci s obsahem s prvky pornografie, rasismu, násilí apod., a s obsahem, 
který je v rozporu s platnými zákony.

8. Uživatel  nesmí  používat  síť  ke  stahování  či  šíření  obsahu,  který  podléhá 
autorskému zákonu, jako např. filmů, hudby, počítačového softwaru apod.

9. Uživatel  nesmí  síť  využívat  k  provozu  jiných  než  webových  služeb,  jako  např. 
služeb instant messagingu, internetové telefonie, hraní her, P2P sítí apod.

10.Je  zakázáno měnit  jakákoli  nastavení  sítě  včetně  bezpečnostních  a  provozních 
omezení.

11. Je zakázáno používat v síti jiná než registrovaná koncová zařízení, jako například 
vlastní routery, rozbočovače, bezdrátové access pointy apod.

12.Je zakázáno používat pro připojení k internetu proxy servery, anonymizéry, zařízení 
či software provádějící překlad adres či přemapování portů, http tunely apod.

13.Uživatel nesmí provozovat na svém zařízení software, jímž může být ohrožena či 
ovlivněna funkčnost, bezpečnost nebo stabilita sítě.

14.Veškeré zjištěné závady je uživatel povinen bezodkladně ohlásit správci sítě nebo 
vychovatelce DM.

15.Uživatel  sítě  musí  mít  na  svém  zařízení  nainstalovaný,  funkční  a  řádně 
aktualizovaný  antivirový  program.  Doporučuje  se  též  užívání  osobního 
softwarového firewallu.

V Turnově 5. 10. 2009

Mgr. Jan Voňavka
správce sítě SZŠ


