Provozní řád bezdrátové počítačové sítě
provozované v areálu

OU a PrŠ Brno, Lomená 44, Brno

1.

2.

3.

Charakteristika sítě
1.1.

Poskytovatel (OU a PrŠ Brno, Lomená 44, Brno) provozuje bezdrátovou počítačovou síť WiFi v pásmu 2,4 GHz,
jejímž hlavním účelem je poskytnout uživatelům přístup k internetu.

1.2.

Uživatelem je každý, kdo využívá služeb této sítě – tzn. je k ní připojen pomocí osobního počítače, notebooku nebo
jiného zařízení.

1.3.

Za využívání služeb sítě neplatí uživatelé žádné poplatky.

Rozsah poskytovaných služeb
2.1.

Poskytovatel umožní každému uživateli připojení prostřednictvím maximálně 3 zařízení - osobního počítače nebo
notebooku a mobilního telefonu.

2.2.

Datová rychlost, kterou je síť připojena k internetu, je konečná a sdílená s ostatními uživateli. Proto nemůže být
každému uživateli pevně zaručena.

2.3.

Pro studenty střední školy je přístup k internetu omezen časově, a to denně v době od 21:00 do 5:00 hod
následujícího dne.

2.4.

Přístup k internetu bude každému uživateli umožněn nejpozději do 12 hodin po jeho správné registraci.

2.5.

Pokud uživatel během jednoho kalendářního dne stáhne z internetu a odešle do internetu objem dat překračující 4
GB, omezí poskytovatel tomuto uživateli přístupovou rychlost připojení na hodnotu 512 kbit/s po dobu následujících
2 kalendářních dní - tj. FUP1 (Fair User Policy).

2.6.

Pokud uživatel, který má rychlost omezenou podle FUP1, opět překročí stejný objem dat ve stejné době, bude jeho
přístup omezen na pevnou maximální rychlost 256kbit/s - tj. FUP2.

2.7.

Pokud uživatel, který má rychlost omezenou podle FUP2, opět poruší stejnou podmínku, bude jeho přístup omezen
na pevnou maximální rychlost 56kbit/s - tj. FUP3.

2.8.

Poskytovatel datové sítě si vyhrazuje možnost vypnutí vysílačů a datové sítě po dobu nezbytně nutnou k údržbě
sítě.

Povinnosti a práva uživatele
3.1.

Uživatel má právo na fungující připojení k internetu způsobem popsaným v tomto Provozním řádu.

3.2.

Uživatel je povinen svá zařízení registrovat do sítě pomocí postupu uvedeného v bodě 4. Uskutečněním registrace
se zavazuje k dodržování tohoto provozního řádu.

3.3.

Při registraci je uživatel povinen uvést do registračního formuláře správné a pravdivé údaje. Uživatel je povinen
chránit zařízení počítačové sítě před poškozením a neodbornou manipulací.

3.4.

Uživatel nesmí zasahovat žádným způsobem do konfigurace zařízení počítačové sítě, připojovat se k ní jiným než
povoleným způsobem a vlastním vysíláním rušit provoz bezdrátové počítačové sítě.

3.5.

Uživatel zodpovídá za technický stav jím použitých zařízení, která musí vyhovovat platným standardům a normám a
zejména nesmí z důvodu nesprávné funkce omezovat provoz v bezdrátové síti.

3.6.

Uživatel nesmí používat připojení k internetu způsobem, který by výrazně omezoval kvalitu připojení ostatním
uživatelům. Tím se rozumí zejména přenosy neobvykle velkých objemů dat, jejich stahování a odesílání (download
a upload), používání internetových rádií, používání peer-to-peer aplikací pro sdílení souborů na internetu a
podobně. Tyto způsoby přenosu dat mohou být provozovatelem v síti omezeny.

3.7.

Uživatel není oprávněn používat internet zejména:
k šíření obsahu, který je v rozporu s právním řádem České republiky anebo v rozporu s platnými
mezinárodními úmluvami, jimiž je Česká republika vázána
k šíření obsahu směřujícího k potlačování práv a svobod občanů (text, obrázky, video atd.), k propagaci stran a
hnutí směřujících k potlačování lidských práv či k rasové nesnášenlivosti (např. fašismus, antisemitismus
apod.)
k šíření pornografického materiálu (text, obrázky, video atd.)
k nelegálnímu šíření softwaru

3.8.

Uživatel nesmí předat třetí osobě údaje potřebné k připojení do datové sítě a k internetu.

3.9.

Uživatel nesmí zprostředkovávat připojení k internetu třetím osobám ani jej jakkoliv distribuovat.

3.10. Uživatel má právo nahlásit případnou poruchu a být informován o reakci poskytovatele na ohlášenou poruchu

4.

Postup připojení do sítě
4.1.

Uživatel zjistí WPA klíč potřebný pro připojení do sítě u domovníka, vychovatele, či na nástěnce.

4.2.

Uživatel se připojí k tomu z dostupných vysílačů, jehož název odpovídá budově a patru, kde je umístěn pokoj
uživatele.

4.3.

Uživatel se připojí na registrační stránku http://wifi.oupslomena.cz, uvede pravdivě požadované údaje, přečte a
potvrdí přečtení tohoto provozního řádu. Poté mu bude umožněna registrace.

4.4.

Nejpozději po 12 hodinách bude registrovanému zařízení povolen přístup na internet.

4.5.

Pro hlášení poruchy připojení k síti je možný jeden z následujících způsobů, (vždy je však nutno uvést příjmení a
osobní číslo):
odeslání mailu na adresu servis@efectel.cz
ústní nahlášení domovníkovi či vychovateli

5.

Povinnosti a práva poskytovatele
5.1.

Zjistí-li poskytovatel, že některý uživatel porušuje ustanovení tohoto provozního řádu, je oprávněn zamezit
takovému uživateli bez náhrady další využívání bezdrátové počítačové sítě.

V Brně, 1.11.2013
Ing. Hochman Ladislav - ředitel OUaPrŠ

