SMLOUVA O PŘÍSTUPU NA INTERNET
pro žáky Základní školy a mateřské školy Chraštice
Účastníci:
1.Základní škola a mateřská škola Chraštice
se sídlem v Chrašticích 44, 262 72 Březnice
zastoupená Mgr. Karlem Derflem, ředitelem
IČ: 68996503
na straně jedné a nadále jen jako „škola“
a
2. zákonný zástupce nebo rodič žáka/žákyně
jméno a příjmení zákonného zástupce………………………….…………..…………………..
datum narození ……………………. bytem ……………...……………………………………
jméno a příjmení žáka (uživatele)…….………………...………..…………………………….
datum narození …………………….…… třída………….. školní rok ………………………..
bytem……………………………………………………………………………………………
na straně druhé, nadále jako „uživatel“
níže uvedeného dne měsíce a roku

uzavřeli
podle ustanovení § 51 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., ve znění později vydaných platných právních
předpisů, t u t o

smlouvu o přístupu na Internet v Základní škole a mateřské škole Chraštice:
Preambule
Škola má právo využívat služeb vysokorychlostního Internetu a elektronické pošty na základě smlouvy
uzavřené mezi školou a poskytovatelem, na jejímž základě mohou těchto služeb využívat i žáci, vyučující a
ostatní zaměstnanci školy.
I. Předmět, doba, čas a poplatek za užívání
1. Uživatel má právo využívat osobně Internetu a elektronické pošty školy po podpisu této smlouvy a
zaplacení ročního paušálního poplatku v částce 100,- Kč po dobu od 1.10.2008 do 30.6.2009 v denní době
určené rozvrhem školy, který je uveřejněn na dveřích počítačové učebny (min.10 hod. týdně).
2. Dobou určenou školou pro používání se rozumí tzv. doba určená pro volné využití počítačů (viz rozvrh).
II. Další práva a povinnosti
1. Uživatel je povinen při využívání služeb Internetu a elektronické pošty:
a) Nepoužívat služeb sítě Internetu a elektronické pošty v rozporu s platnými právními předpisy nebo tyto
právní předpisy jinak obcházet, zejména pak nepoškozovat autorská práva, ochranné známky, patenty
nebo jiná práva třetích osob.
b) Respektovat při tvorbě dokumentů veškeré morální normy a postupovat tak, aby nebylo poškozováno
jméno školy anebo třetích osob.
c) Pro práci s internetem, elektronickou poštou, tvoření dokumentů – využívá výhradně aplikací
nainstalovaných v PC správcem sítě.
d) Nevyužívat služeb, které by byly v rozporu s morálkou, veřejným pořádkem, které by mohly ohrozit
nebo narušit veřejný klid, soukromí osob a jejich čest, a které by mohly způsobit jakoukoliv škodu nebo
způsobit nedodržení slibu mlčenlivosti.
e) Uživatel výslovně nesmí vytvářet a navštěvovat stránky obsahující pornografii, sex, erotiku, rasismus
nebo jiné podobné hnutí, propagaci násilí a jiné stránky v rozporu s morálními nebo právními normami.

f) Uživatel nesmí navštěvovat stránky pro nelegální šíření software (hacking, cracking, warez).
g) Uživatel nesmí z internetu (ani jinak) instalovat žádné aplikace (zejména aplikace umožňující
elektronickou komunikaci všeho druhu).
h) Uživatel nesmí bez svolení využívat internetová radia, TV a hry, které zatěžují internetové připojení
velkými datovými toky.
i) Je zakázáno stahování jakýchkoli souborů s příponou EXE, COM, ostatních souborů větších jak 3 MB.
2. Uživatel je povinen řídit se při využívání Internetu a elektronické pošty pokyny ředitele školy Mgr. Karla
Derfla nebo jiné osoby pověřené školou ke správě sítě a učebny VT.
3. Uživatel je povinen dodržovat provozní řád učebny VT.
4. Právo uživatele je nepřenosné na třetí osobu.
III. Sankce za porušení povinností uživatele
1. V případě porušení povinností uživatele, které jsou uvedeny v článku II. této smlouvy, je škola oprávněna
s okamžitou platností tuto smlouvu písemně vypovědět, uživatel přitom nemá právo a nárok na vrácení
poměrné části zaplaceného poplatku nebo jinou náhradu.
2. Nepovolené používání Internetu ze strany žáků ve vyučovacích hodinách nebo přestávkách bude řešeno
okamžitým zákazem použití Internetu s následným postihem podle školního řádu. Tím není dotčeno právo
školy podle odstavce 1 této části smlouvy.
3. Způsobí-li uživatel komukoliv škodu v souvislosti s užíváním Internetu nebo elektronické pošty, je povinen
tuto škodu v plném rozsahu nahradit. U žáků tuto škodu uhradí za žáka zákonný zástupce nebo rodič, což
tento svým podpisem na této smlouvě výslovně potvrzuje a souhlasí s tím.
IV. Zánik práv uživatele
1. Práva uživatele z této smlouvy zanikají:
a) nezaplacením uvedeného poplatku ve výši 100,- Kč
b) výpovědí podle ustanovení článku III. odst. 1 této smlouvy
c) výpovědí ve dvouměsíční výpovědní lhůtě kteroukoliv smluvní stranou
d) dohodou
e) dnem zániku studijního poměru uživatele ke škole
f) uplynutím doby stanovené smlouvou (čl. I/I).
2. Při zániku práv uživatele podle předchozího ustanovení nemá uživatel právo a nárok na vrácení poměrné
části zaplaceného poplatku.
V. Závěrečná ustanovení
1. U žáků nabývá tato smlouva platnosti a účinnosti dnem převzetí kopie smlouvy podepsané ředitelem školy
(po předchozím podpisu studentem a jeho zákonným zástupcem a po složení příspěvku ve výši 100,- Kč,
který vybere třídní učitel).
2. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží škola a
uživatel (popř. zákonný zástupce nebo rodič žáka).
Účastníci prohlašují, že si tuto dohodu před podpisem řádně přečetli, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli
a že nebyla ujednána v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
Datum:………………….
………………………………………
Podpis zákonného zástupce
nebo rodiče žáka

……………………………………………
Razítko a podpis ředitele školy

………………………………………..
Podpis uživatele (žáka)

