CAO_public
Žádost o přístup do WiFi sítě pro studenty
Žádám o:
Jméno a příjmení:

.................................................................................
Školní rok:



Registraci nového zařízení
(je to mé první registrované zařízení)

Třída:

...........................................

.........................



Výměnu již registrovaného zařízení
(původní zařízení už nepoužívám)

E-mail:

......................................................................................................



Přidání dalšího zařízení
(budu používat všechna registrovaná
zařízení)

Pravidla používání WiFi sítě CAO_public:
1)

Ve WiFi síti platí veškerá pravidla, která platí při používání prostředků informačních technologií pro Českoslovanskou akademii
obchodní a platnými zákony ČR (především autorský zákon) a pokyny správce sítě.

2)

Přístup do WiFi sítě může být kdykoliv a zcela bez náhrady zakázán nebo omezen.

3)

Veškerý provoz ve WiFi síti je monitorován a v případě narušení bezpečnostních pravidel sítě nebo sítí, s kterými dochází k výměně
dat, může být blokován, omezen nebo zakázán a informace o tomto provozu včetně informace o původci provozu, mohou být
předány třetí straně, zejména Policii ČR.

4)

Je výslovně zakázáno využívání WiFi sítě v rámci vyučovací hodiny k jiným než studijním účelům.

5)

Je výslovně zakázáno stahování nadměrného objemu dat (filmy, hudba).

6)

Je výslovně zakázáno využívat WiFi síť a jakékoliv technické prostředky střední školy k jakékoliv ilegální činnosti a obtěžování jiných
uživatelů. Zejména je zakázáno hromadné rozesílání elektronických dopisů, zpráv a jiného obsahu obtěžujícího ostatní uživatele.

7)

Uživatelé se nesmí pokoušet překonat instalované zabezpečení, ani měnit softwarové nastavení. V případě, že uživatel získá
privilegovaný stav (ať už omylem nebo softwarovou či hardwarovou chybou systému), je povinen to neprodleně oznámit správci
sítě.

8)

Uživatelé nesmí instalovat žádné další aktivní ani pasivní síťové prvky a jiné konfigurace a umožnit tak připojení neoprávněným
uživatelům. Uživatelé jsou povinni využívat služeb DHCP serveru (je zakázáno nastavovat si vlastní IP adresu). V případě porušení
této povinnosti bude přístup uživateli bez náhrady zamezen.

9)

Uživatelé jsou povinni dbát na zabezpečení svého počítače (zařízení), především používat antivirový software s aktuální virovou
bází a antimalware software, doporučuje se používání osobního firewallu.

10)

Uživatelé se upozorňují, že provoz ve WiFi síti může být relativně snadno odposlouchán a proto je nezbytné dbát důrazu na
charakter dat odesílaných a přijímaných dat a raději se vyhnout aktivitám, které by mohly prozradit nežádoucí informace, jako jsou
přihlašovací jména a hesla. Pro odesílání takovýchto citlivých informací vždy používejte zabezpečené komunikační kanály např.
protokol HTTPS.

11)

Porušení pravidel užívání WiFi sítě bude hodnoceno v souladu se školním řádem ČAO.

Student svým podpisem potvrzuje, že se seznámil s pravidly používání WiFi sítě CAO_public a v plné míře s nimi
souhlasí. V případě nezletilého studenta zákonný zástupce vyjadřuje souhlas s udělením přístupu do WiFi sítě
CAO_public.
Přístup k WiFi síti ČAO platí po dobu studia studenta. V průběhu roku může dojít v rámci údržby k zamezení přístupu
studenta k WiFi síti. V takovémto případě není nutné vyplňovat novou Žádost o přístup do WiFi sítě, správce sítě
přístup obnoví na základě předložené původní žádosti.
Přihlašovací údaje k WiFi síti CAO_public jsou totožné s přihlašovacími údaji studenta ke školním počítačům v rámci
školní sítě ČAO.
Vyplní správce sítě:
Datum vytvoření: .........................................
...............................................................
Datum a podpis studenta

...............................................................
Datum a podpis zákonného zástupce

Uživatelské jméno: …… Login k ČAO PC ........
Uživatelské heslo: …….. Heslo k ČAO PC .......
Zabezpečení: ............... Firemní WPA2 .........
Ověření EAP: ................ PEAP........................
Ověření Phase 2: ......... MS CHAP V2 ............

