
 Základná škola, Komenského 2, Spišská Nová Ves 

 

Jednou z priorít v rámci koncepcie vzdelávania v SR je aj podpora využitia informačných 

a komunikačných technológií. Škola v rámci zlepšenia kvality vyučovacieho procesu a  

uľahčenia prístupu k informáciám zriadila bezdrôtové pripojenie do školskej siete 

a internetu, ktoré je určené pre zamestnancov a žiakov školy.  

Pripojenie je poskytované bezplatne, za dodržania určitých pravidiel. 

Registračný formulár pre prístup do wifi siete 

1)Žiadateľ o prístup:         zamestnanec 

         žiak 

         hosť 

Meno a priezvisko: ....................................................................................... 

Trieda: /iba žiaci/ ....................................................................................... 

Adresa: ....................................................................................... 

Telefón: ....................................................................................... 

E-mail: ....................................................................................... 

MAC adresa zariadenia: _  _ :  _  _  :  _  _  :  _  _  :  _  _  :  _  _ 

 

 

Oboznámil som sa s dokumentom „Zásady používania WIFI siete na ZŠ Komenského 2, 

Spišská Nová Ves“ (uvedené na druhej strane) a svojim podpisom sa zaväzujem uvedené 

pravidlá dodržiavať. 

 

 

Dátum: ..............................................  Podpis žiadateľa: ................................ 

 

Podpis zák. zástupcu /v prípade, že žiadateľom je žiak/:  ................................  

Žiadateľovi bude vytvorený prístup do Wifi siete ZŠ Komenského 2, SNV do 5 pracovných dní 

od prijatia prihlášky.  



 Základná škola, Komenského 2, Spišská Nová Ves 

 

Zásady používania wifi siete – ZŠ Komenského 2, SNV 

Užívateľ školskej WIFI siete je povinný dbať na dodržiavanie pravidiel v súlade s internetovou 

etikou (RFC 1855) a zabezpečovať tak optimálne využitie výpočtovej techniky, prístup 

k informačným zdrojom školy a Internetu, zabraňovať počítačovému pirátstvu a zneužívaniu 

počítačových zdrojov. 

V súlade s internetovou etikou (RFC 1855) JE ZAKÁZANÉ: 

1. Poskytovanie svojho účtu (odplatne, bezodplatne) iným osobám, či už žiakom, 

zamestnancom, alebo iným organizáciám 

2. Skupinové používanie účtu. Aj za účet ktorejkoľvek celoškolskej aktivity nesie 

zodpovednosť jedna konkrétna osoba – žiadateľ, resp. jeho zákonný zástupca. 

3. Počítačové pirátstvo – pokusy o neoprávnený prístup do počítačovej siete. 

4. Počítačové pirátstvo – tvorba programových produktov s cieľom spomaliť, alebo 

narušiť činnosť uzlových počítačov a komunikačných prostriedkov. 

5. Neoprávnená manipulácia – pripájanie subsietí, alebo výpočtových prostriedkov bez 

predchádzajúceho súhlasu zodpovedného zamestnanca ZŠ Komenského 2, Spišská 

Nová Ves. 

6. Neoprávnená manipulácia  - zásahy do hardware a lebo software, ktoré narušia 

činnosť školských výpočtových a komunikačných prostriedkov. 

7. Komerčné využitie siete (poskytovanie informačných zdrojov na reklamné účely a iné 

...). 

8. Rozširovanie údajov alebo programov chránených licenčnými podmienkami autora. 

9. Využívanie siete na politickú alebo náboženskú agitáciu. 

10. Používanie vulgárnych výrazov. 

11. Rozosielanie spamu (nevyžiadanej pošty). 

12. Vytváranie, zobrazenie a distribúcia materiálov s vulgárnym obsahom, pornografie, 

materiálov propagujúcich násilie, rasovú alebo náboženskú neznášanlivosť a iných 

nevhodných súborov. 

Administrátor školskej siete je oprávnený nepovoliť prístup k informačným zdrojom 

uvedených sietí a Internetu osobám, ktoré porušili zásady ich používania. 

V súvislosti s technickými vlastnosťami rádiového prenosu a v rámci zachovania kvality služby 

si ZŠ Komenského 2, Spišská Nová Ves vyhradzuje právo zasiahnuť upozornením 

a následnými technickými a prevádzkovými opatreniami (kvóty, odpojenie, ...) voči 

používateľom, ktorí túto službu budú zneužívať a svojim správaním obmedzovať ostatných 

používateľov. 

Pre spoľahlivú prevádzku WIFI siete je nutné zabezpečiť Vaše koncové zariadenia (PC, 

notebook, mobil, iPod, ...) antivírusovou ochranou. Škola nezodpovedá za „zavírenie“ 

Vašich koncových zariadení. 


