Škola Kateřinky Liberec
Střední odborné učiliště nábytkářské a střední odborná škola, s. r. o.
Střední škola tvorby a designu nábytku, s. r. o.
Střední škola uměleckořemeslná a oděvní Liberec, s. r. o.

Provozní řád internetu
1.

Síť slouží pro potřeby školy a žáků. Je nutné dodržovat všechny zákonné povinnosti,
především pak zákon na ochranu autorských práv. Přístup do školní sítě je poskytován
žákům prostřednictvím Wi-Fi za poplatek. Pro zaměstnance školy a pro žáky
v počítačových učebnách je přístup do školní sítě zdarma. Základní informace jsou
uvedeny na webových stránkách www.skolakaterinky.net.

2.

Je zakázáno zneužití sítě pro jiné účely, než pro jaké byla vytvořena. Stejně tak je
zakázané na síť útočit, ovlivňovat její provoz nebo zasahovat do zařazení v síti i mimo ni
(na trase a na internetu). Stránky a servery s nezákonným nebo nežádoucím obsahem jsou
blokovány.

3.

Žáci, kteří mají zájem využívat školní internet, si musí předem zaregistrovat svá zařízení
(notebook, chytrý telefon, tablet apod.) dle stanovených pravidel, uhradit vybraný
poplatek a dodržovat stanovená pravidla. Provoz sítě se řídí provozním řádem, který
schvaluje škola.

4.

Poplatek za využití sítě je použit ke kompenzaci nákladů na vytvoření sítě a její provoz.
Jeho výše ovlivňuje maximální rychlost připojení do internetu. Poplatek je stanoven vždy
za interval v délce jednoho měsíce. (ode dne aktivace služby v daném měsíci do stejného
dne v příštím měsíci).

5.

Objem dat není počítán a není omezen.

6.

Objednanou službu v případě zahájení jejího využití není možné v průběhu daného
intervalu přerušit, ukončit nebo změnit.

7.

Poplatek je za připojení jednoho zařízení definovaného jeho MAC adresou. V případě, že
žák chce využívat více zařízení (notebook, chytrý telefon apod.), může si v rámci svého
tarifu další zařízení pro reálný čas sám podle potřeby přepnout.

8.

V případě přerušení služby z důvodu zásahu vyšší moci nebo třetí strany (výpadky
celosvětové sítě, výpadky elektrického proudu, technické závady a další) není možné
službu reklamovat.

9.

V případě výpadku je nutné informovat zákaznickou linku pomoci SMS na 739 454 716
nebo e-mailu na help@comel.cz. Při výpadku spojení doporučujeme ověřit si předem
u učitelů, vychovatelů, příp. u dalších zaměstnanců školy, zda se jedná o výpadek na
vašem zařízení, nebo jde o centrální poruchu.

10. Služba se hradí z kreditu, který je připisován nebo odepisován na účtu uživatele. Kredit je
možné navyšovat prostřednictvím bankovního převodu. Při tomto bankovním převodu je
nutné vždy uvádět variabilní symbol, který byl uživateli přidělen. Nevyčerpaný kredit je
na základě žádosti uživatele vrácen zpět na jeho bankovní účet.
11. Služba Wi-Fi internetu je v průběhu vyučování a v době od 22:00 do 5:00 hodin vypnuta.
V Liberci dne 13. 3. 2017

Mgr. Václav Tichý
ředitel školy

