Hotelová škola, Praha 10, Vršovická 43

Pravidla pro připojení
a používání bezdrátové
sítě Wi-Fi Hotelové školy
Preambule
Bezdrátová Wi-Fi síť Hotelové školy Praha 10, Vršovická 43 (dále jen Hotelová škola) je provozována pro připojení
žáků a zaměstnanců školy k lokální počítačové síti školy, resp. veřejné komunikační síti internet za účelem získávání
informací z webových stránek, pro e-mailovou komunikaci a případně jinou komunikaci a přenos dat pro účely
vzdělávání.
Pravidla užívání bezdrátové Wi-Fi sítě Hotelové školy:
1. Připojení k bezdrátové síti Wi-Fi smějí používat výhradně zaměstnanci a studenti Hotelové školy.
2. Hotelová škola nemá povinnost poskytnout služby Wi-Fi sítě a může aktivně bránit jejímu používání
jednotlivci či skupině uživatelů, a to zejména těm, kteří (opakovaně) porušují pravidla užívání této sítě.
3. Hotelová škola nezodpovídá za závazky a škody, jež by mohly z činnosti uživatelů používajících Wi-Fi síť
Hotelové školy vyplynout vůči samotným uživatelům a zejména vůči třetím osobám.
4. Uživatel přistupující k Wi-Fi síti je ověřen svým osobním uživatelským jménem a heslem pro přihlášení
k počítačové síti LAN Hotelové školy. Každé připojení (přihlášení) uživatele k bezdrátové síti Wi-Fi je
protokolováno technickými prostředky a uloženo v zabezpečených souborech protokolu připojení.
5. Osobní přístupové údaje nesmí uživatel poskytnout jiné osobě, ani jinému studentu nebo zaměstnanci školy.
6. Škola má právo monitorovat činnost jednotlivých uživatelů sítě, resp. monitorovat bezpečnost a bezpečné
chování připojovaného zařízení, záznamy o činnosti uživatelů a zařízení v bezdrátové síti Wi-Fi je ukládáno
v zabezpečených souborech protokolu.
7. Škola nezodpovídá za případnou ztrátu, poškození nebo zneužití uživatelských dat nebo připojených zařízení.
8. Uživatelé nesmějí používat Wi-Fi síť pro činnosti, které:
- porušují práva duševního vlastnictví
- mohou vést k zneužití sítě pro komerční, náboženskou nebo rasovou agitaci, případně pro jiné aktivity,
které jsou v rozporu s platnou legislativou ČR
- vedou k jakékoliv manipulaci s objekty, soubory a www stránkami, které obsahují tématiku erotickou,
pornografickou, nacistickou, vedoucí k hanobení národnosti, rasy a přesvědčení
- omezují soukromí jiných uživatelů, a to i v těch případech, kdy uživatelé svá vlastní data explicitně
nechrání
- poškozují integritu informací uložených v jiných zařízeních a síťových prvcích v síti Hotelové školy,
- vedou ke snaze o narušení nebo odposlouchávání provozu sítě, ke stahování velkého množství dat
- umožňují nebo snaží se získat neoprávněný přístup ke zdrojům a prostředkům připojeným k síti, zejména
činnosti snažící se získat nebo prolomit uživatelská oprávnění (uživatelská jména a hesla) jiných uživatelů
a technických prostředků sítě
- brání jiným uživatelům v přístupu ke službám sítě, ohrožují její činnost nebo nadměrně zatěžují její výkon
- umožní provozovat jakékoliv „serverové“ aplikace na připojeném zařízení (www stránky, servery pro
sdílení obsahu, herní servery, apod.)
9. Porušení pravidel užívání bezdrátové Wi-Fi sítě bude považováno za porušení školního řádu, které může vést
k odepření přístupu do Wi-Fi sítě Hotelové školy, případně ke kázeňským postihům dle školního řádu.

V Praze dne 1.1.2020

Mgr. Petr Vomela, v.r.
ředitel školy

