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Pravidla užívání bezdrátového připojení 

k počítačové síti poskytované Jazykovým 

gymnáziem Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, p. o. 

I. Zavedení pojmů 

„Gymnázium“ znamená Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, p. o. 

„Služba“ znamená bezdrátové připojení k počítačové síti poskytované Gymnáziem. „Uživatel“ 

znamená osobu, která využívá Službu. 

„Zařízení“ znamená elektronické zařízení Uživatele, které využívá Službu. 

II. Úvodní ustanovení 

Tato Pravidla užívání bezdrátového připojení k počítačové síti poskytované Jazykovým 

gymnáziem Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, p. o., dále jen „Pravidla“, vymezují práva a 

povinnosti Gymnázia a Uživatele týkající se Služby. 

III. Práva a povinnosti Gymnázia a Uživatele 

1. Službu jsou oprávněni využívat pouze zaměstnanci a studenti Gymnázia. Jiné osoby mohou 

Službu využívat pouze v případě, že je jim oprávnění uděleno ředitelkou školy, některým 

zástupcem ředitelky školy, nebo správcem Služby. 

2. Službu je oprávněn využívat pouze Uživatel, který se seznámil s Pravidly; Uživatel 

využíváním Služby vyjadřuje svůj souhlas s Pravidly a zavazuje se Pravidla dodržovat. 

3. Gymnázium nemá povinnost poskytovat Službu a může Službu omezit nebo zastavit. 

4. Gymnázium může monitorovat činnosti jednotlivých Uživatelů a Zařízení související se 

Službou; Gymnázium může aktivně bránit užívání Služby jednotlivci či skupině. 

5. Gymnázium nezodpovídá za ztrátu, poškození nebo zneužití dat Uživatele nebo Zařízení v 

souvislosti s využíváním Služby. 

6. Uživatel neposkytne ani nezpřístupní údaje potřebné k využívání Služby třetí osobě. 

7. Uživatel bude využívat Službu v souladu s platným Právním řádem České republiky; 

Uživatel nebude využívat Službu ke komerčním účelům či šíření obchodních sdělení a 

nebude Službu využívat k poškozování dobrého jména Gymnázia ani jeho zaměstnanců. 

8. Uživatel nebude provádět činnosti, které vedou k narušení soukromí jiného Uživatele, ani 

činnosti, které zasahují do stávající konfigurace Služby. 

9. Uživatel je povinen udržovat Zařízení v takovém stavu, aby Zařízení neprovádělo činnost, 

která je v rozporu s Pravidly. 
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10. Porušení Pravidel bude považováno za porušení Školního řádu, podle kterého může být 

uloženo kárné opatření. 

11. Zaměstnanci Gymnázia neposkytují technickou podporu v souvislosti s nastavením 

parametrů připojení nebo s technickými problémy Zařízení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ostravě 1. 9. 2020       Ing. Monika Kocháňová 

          ředitelka školy 


