Informace o založení účtu do G Suite pro vzdělávání a souhlas se zpracováním údajů
Vážení rodiče,
chtěli bychom vás tímto informovat, že se na základě ustanovení zákona č. 349/2020 Sb., kterým se
mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), stala od 25. 8. 2020 distanční výuka povinnou. Na základě Metodického doporučení
pro vzdělávání distančním způsobem, které dne 23. 9. 2020 vydalo MŠMT, jsme se rozhodli pro naši
organizaci využívat jednotnou komunikační platformu G Suite pro vzdělávání společnosti Google.
G Suite pro vzdělávání
Obecné
G Suite pro vzdělávání je bezplatná sada cloudových nástrojů, aplikací a webových programů od
společnosti Google, prostřednictvím kterých je online komunikace mezi učiteli a žáky snadnější
a pohodlnější. Výhodou této služby je, že se k ní dá připojit odkudkoliv, kde je připojení k internetu,
a je dostupná také pro mobilní telefony či tablety.
Základními aplikacemi a nástroji využívanými školou během distanční výuky jsou zejména:
❖ aplikace Classroom (Učebna), která umožňuje řídit výuku na dálku, vytvářet výukové materiály
ve formě kvízů, pracovních listů, vkládat odkazy, obrázky k výuce a rovněž sledovat plnění
úkolů žáky,
❖ uložiště Drive (Disk), kam se ukládají výukové materiály od učitele a následně vypracované
úkoly žáků,
❖ aplikace Jamboard, virtuální mazací interaktivní tabule,
❖ aplikace Meet, která umožňuje realizovat kvalitní videokonference,
❖ dokumenty, tabulky, prezentace, formuláře nevyžadující instalaci.
Mezi další aplikace a nástroje, které jsou v G-Suite u žáků zpřístupněny, patří: Gmail (není propojen
s Učebnou), Kalendář, Keep, Weby, Chat, Hangouts, Skupiny.
Zabezpečení a ochrana osobních údajů
❖ Systém uložení a ochrany dat uložených v G Suite byl navržen tak, aby znemožňoval jejich
zneužití nebo neoprávněný přístup k nim. Veškerá data uložená v rámci služeb G Suite jsou
rozložena na samostatně nevýznamné celky, každý z nich je individuálně zašifrován a v
několika kopiích uložen v datových uložištích na různých geografických místech. Tato datová
centra a přístup do nich podléhají přísné fyzické, personální a datové bezpečnosti, která je
pravidelně kontrolována a certifikována nezávislými organizacemi.
❖ Služby G Suite jsou zcela bez reklam a žádná data služeb nejsou shromažďována, skenována
nebo použita pro reklamní účely.
❖ Služba se řídí podrobnými zásadami ochrany osobních údajů. Žádná data nejsou poskytována
třetím stranám bez předchozího souhlasu, vyjma případů, kdy je toto nařízeno zákonem.

❖ Smluvní podmínky zajišťují, že výhradním vlastníkem dat je naše organizace (žáci, učitelé,
zaměstnanci, studenti VŠ realizující vysokoškolskou praxi). Data, která jsou v rámci služeb
G Suite vložena, nejsou společností Google dále sdílena ani prodávána třetím stranám.
❖ Zaměstnanci Googlu získají přístup k obsahu, který ukládáme v G Suite, pouze pokud jim
k tomu administrátor služby G Suite jmenovaný naší organizací udělí explicitní oprávnění
za účelem odstranění problému.
Více o zabezpečení lze nalézt na stránkách https://workspace.google.com/ pod záložkou zabezpečení.
Podmínky užívání G Suite, doporučení, bezpečnost, omezení
Žákovský účet
K tomu, aby mohli žáci online platformu G Suite využívat, bylo zapotřebí zřídit každému žáku osobní
přihlašovací účet (dále jen „žákovský účet“). Vzhledem ke zkušenostem z distanční výuky na jaře 2020
a také s ohledem na přihlašování žáků I. stupně, jsme považovali za nezbytné, aby bylo přihlašování
i pro ty nejmladší žáky co nejjednodušší. Z tohoto důvodu jsme zvolili přihlašovací údaje ve tvaru
jmeno.prijmeni.zak@zsjistebnik.cz - jedná se o účet Google pod školní doménou a jedině pod tímto
žákovským účtem se žák dostane do služeb G Suite.
Žákovský účet je pro každého žáka aktivní po dobu studia na ZŠ T. G. Masaryka Jistebník, přičemž
některé aplikace a nástroje mohou být po určité období (např. prázdniny) deaktivovány.
Data (pracovní listy, kvízy apod.) vyplněná žákem jsou v aplikaci Učebna uchovávány po dobu jednoho
školního roku, aby bylo možno sledovat a hodnotit rozvoj jeho vědomostí a dovedností a také
z hlediska studijní opory a zpětné vazby. Po skončení školního roku dochází k vymazání těchto dat.
Odchodem žáka z naší školy dojde ke smazání jeho žákovského účtu, a to do 30 dnů ode dne, kdy
přestal být žákem školy. Vymazáním žákovského účtu dojde ke ztrátě všech dat v něm a ztrátě přístupu
do aplikací a nástrojů služby G Suite.
Před ukončením školní docházky na naší škole si případné potřebné informace a dokumenty, o které
nechcete přijít, stáhněte z cloudového uložiště Disk a zálohujte.
Heslo
Hned po prvním přihlášení je uživatel vyzván, aby změnil původní nastavené heslo. Vhodné nové heslo
musí být pro žáka nebo rodiče zapamatovatelné s důrazem na jeho sílu. Doporučuje se používat
nahodilou kombinaci slov či písmen, čísel a různých znaků, heslo si nikam nezapisovat, neukládat a
nikomu ho nesdělovat. Není vhodné používat jedno heslo pro více služeb a přístupů.
V případě, že žák zapomene své heslo do žákovského účtu, obrátí se na administrátora, který mu heslo
obnoví.
Bezpečnost
Do služeb G Suite mají přístup jen uživatelé, jimž byl zřízen účet v rámci domény zsjistebnik.cz – žáci,
učitelé, zaměstnanci školy, výjimečně studenti VŠ, kteří plní na naší škole praxi. V rámci aplikace
Učebna a s ní propojené místnosti v Meet se setkávají žáci jednoho ročníku. Abychom zajistili
bezpečnost v rámci online platformy je zapotřebí součinnosti ze strany žáka:
❖ bezpečné zacházení s heslem (viz výše),
❖ odhlášení z účtu po skončení činnosti, zejména pokud se přihlašuje na cizím počítači,
❖ nesdělování kódů na videokonference Meet nebo do kurzů Učebny cizím uživatelům, a to ani
žákům jiných ročníků.

Omezení
Žákovský účet byl zřízen pro účely povinné distanční výuky a je zakázáno využívat jej k:
❖ registraci a přihlašování na sociální sítě typu Facebook, Instagram, Twitter
❖ registraci a přihlašování na stránky ze závadným, nelegálním či pornografickým a erotickým
obsahem
❖ rozesílání hromadných nevyžádaných zpráv (např. reklamních a marketingových nabídek
soukromých společností)
❖ jakýmkoliv aktivitám, které by poškozovaly dobré jméno školy.
Jakékoliv porušení je posuzováno jako závažné porušení školního řádu.
Souhlas se zpracováním údajů
Žákovský účet v rámci služby G Suite je žákovi zřizován na základě jeho souhlasu (u žáků starších
15 let) nebo souhlasu zákonného zástupce (u žáků mladších 15 let) se zpracováním osobních dat třetí
stranou. Společnost Google v rámci zřízení účtu zpracovává pouze tyto osobní údaje: Jméno, příjmení
a nově vytvořený e-mailový účet = žákovský účet. Údaje jsou zpracovávány po dobu studia žáka.
Vyučovací hodiny (např. v aplikaci Meet) nesmí být nahrávány a ukládány ani pro studenty, kteří
se nemohou účastnit online výuky.
Při výuce přes G Suite jsou zpracovávány osobní údaje žáků v rozsahu nutném ke správnému
technickému nastavení služby – např. IP adresa, zařízení, v němž došlo k přihlášení ke službě G Suite.
K těmto údajům má přístup jen administrátor služby G Suite jmenovaný naší organizací.
Správcem osobních údajů je společnost Google, která je ukládá na serverech společnosti a zabezpečuje
přístup k nim v souladu s požadavky nařízení GDPR (podrobněji viz Zabezpečení a ochrana osobních
údajů).

