
Připojení do školní bezdrátové sítě „SPSWIFI“ – zkušební provoz 

Seznam přípojných míst 
Budova č. 1 - Komenského 1670, 1. patro kabinet 101. 

Budova č. 2 – Martina Koláře, 1. patro technická místnost 

Budova č. 4 – Komenského 2235, počítačová klubovna 

Krok 1: vygenerování přístupových údajů – proveďte na školním PC 

1) Přihlaste se ke školnímu počítači např. v učebně. 

2) Do internetového prohlížeče (nejlépe Internet Explorer) zadejte následující adresu: 

https://wifi.skola.local/activate  

3) Na stránce „WLAN Connection Activation“, do políčka „User Name“ a „Password“ zadejte 

uživatelské jméno a heslo pomocí kterého se přihlašujete do školní sítě. 

 

4) Stažení souboru prov.exe.   

 

Pokud se k bezdrátové síti chcete připojovat z notebooku s operačním systémem Windows 

XP, můžete soubor prov.exe použít k jednoduché automatické konfiguraci Vašeho 

notebooku. 

 

https://wifi.skola.local/activate


Na noteboocích s operačními systémy Windows Vista a Windows 7, není použití prov.exe 

oficiálně podporováno, může však fungovat. 

 

Pokud se rozhodnete konfigurovat notebook pomocí souboru prov.exe, uložte si tento 

soubor na přenosné médium (např. flash karta), a pokračujte dále krokem č. 2 (Konfigurace 

zařízení) 

 

 

5) Uložení síťového klíče. 

 

Tento krok proveďte v případě, že nemůžete z nějakého důvodu použít soubor prov.exe, 

nebo prostě chcete připojení nakonfigurovat ručně. 

 

Na stránce „Corporate WLAN Configuration“ klikněte ve spodní části na odkaz 

„click here“ 

 



Na stránce „To set up your wireless network connection“  zkopírujte hodnotu 

„Network key“, a uložte do textového souboru na přenosné médium (flash karta).   

  

 

Krok 2 - konfigurace zařízení – proveďte na vlastním zařízení 
Automatická konfigurace   

1. Z přenosného média spusťte vygenerovaný soubor prov.exe 

Ruční konfigurace 

1. Na svém notebooku, mobilu, PDA apod. vyhledejte bezdrátovou síť, s názvem 

„SPSWIFI“ 

2. Pro připojení použijte vygenerovaný síťový klíč, z přenosného média 

Krok 3 - první připojení k bezdrátové síti a ověření 
V okamžiku kdy se úspěšně připojíte k bezdrátové síti, jste v internetovém prohlížeči přesměrováni 

na zabezpečenou stránku „Authentication Required for Wireless Access“. Prohlížeč 

může před zobrazením této stránky upozornit na problém se zabezpečením (klikněte na „pokračovat 

na tento web“).  

Do políčka „User Name“ a „Password“ zadejte uživatelské jméno a heslo pomocí kterého se 

přihlašujete do školní sítě, a klikněte na tlačítko „Log In“. 

 



 

 

V případě úspěšného přihlášení, se zobrazí  stránka „Authenticated“. Nyní je Vaše připojení plně 

aktivní. 

 


