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GYMNÁZIUM LOVOSICE  

ZÁSADY VYUŽÍVÁNÍ ŠKOLNÍ WiFi SÍTĚ  

 

Pokyny pro žáky školy (jako příloha číslo 3 tvoří nedílnou součást školního řádu) 

 

1. K čemu slouží školní WiFi v prostorách budovy školy? Logicky zejména k výuce a vzdělávání!  

Pokud nemají žáci vyučovací hodinu s nutností s připojení k WiFi (z důvodu výukové práce) tak (citace 

ze školního řádu): „V průběhu vyučovací hodiny má žák povinnost mít vypnutý mobilní telefon 
tak, aby nerušil vyučování žádnými zvuky“. Používání telefonů a dalších elektronických mobilních 

zařízení (tablety, iPADy, osobních notebooky, chytré hodinky atd.) je povoleno pouze v době mimo 

vyučování. Učitelé mohou povolit používání i těchto zařízení ve své výuce, pouze však v případech, kdy 

by byla tato zařízení potřebná k samotné práci. Mobilní telefony a veškerá další zařízení (týká se i 

sluchátek), jejichž použití ve výuce vyučující výslovně nedovolil, je tak žák povinen mít uložené (během 

výuky nemá telefon u sebe, nesmí být položen na lavici atd.). POZOR - zároveň má žák povinnost 
včas odpojit své zařízení od školní WiFi sítě! (deaktivovat WiFi připojení) 

2. Vzhledem k enormnímu nárůstu toku dat (upload - download) v posledním období se dále 

upřesňují i podmínky používání osobních zařízeních ve školní WiFi (viz níže).   

  

a) Pokud není stanoveno učitelem jinak, žák má zařízení během výuky ve své tašce  
b) Pokud není stanoveno učitelem jinak, žák si před hodinou vypíná připojení WiFi  
c) Školní síť v žádném případě neslouží k hraní her (a to ani o přestávky)!  
d) Školní síť rozhodně neslouží ani ke stahování dat (aktualizaci vašich operačních systémů)!  
e) Každý uživatel musí být registrován pod svým jménem ve školní WiFi (a mít autentizaci) 
f) Školní síť slouží pouze pro potřeby školy, výuky. Osobní práce na školní síti nejsou povoleny. 
 

Body a) + b) monitorují průběžně pedagogičtí pracovníci (provádějící dohled nad žáky)  

Bod c) monitorují pedagogičtí pracovníci (zejména školní metodik prevence, výchovný poradce, třídní 

učitelé aj.) v rámci boje proti návykovému, rizikovému chování (gamblerství) a ochrany zdraví žáků 

(prokázané negativní vlivy nadměrného používání mobilů na vývoj mladého organismu). Případná 

pochybení proti tomuto bodu řeší třídní učitel. Třídní učitel pak může požádat správce sítě o blokování 

zařízení daného žáka. 

Body d) + e) monitoruje správce sítě. V případě nadměrného stahování nebo odesílání dat, bude takové 

zařízení neprodleně odpojeno! Konkrétní výši „nadměrného toku dat“ určuje dle svého uvážení správce 

sítě (půjde o cca 500 MB a výše za 24 hodin sledování) 



Pokud student hrubě poruší pravidla používání mobilní techniky má učitel právo vyzvat studenta a by 

deponoval své zařízení v kanceláři školy, kdy si je vyzvedne zákonný zástupce. 

Upozorňujeme žáky, že právě velký tok dat může být způsobem i aktualizacemi a synchronizací 

zařízení. Svá zařízení si proto prosím v každém případě aktualizujte výhradně pouze doma!   

Neautorizovaná zařízení či zařícení používající nepovolené sítě budou blokována!  

Pochybení a nerespektování výše uvedeného bude kázeňsky řešeno v souladu s pravidly používání 

školní WiFi a příslušnými ustanoveními školního řádu.  

   

V Lovosicích, dne 11. února 2019    Mgr. Marek Bušek, ředitel školy  


