
Informace k účtu G suite ve školní doméně 
• jedná se o účet Google pod naší školní doménou  
• žák může využívat základní služby (G suite)  
• Jedná se o jediný účet ke všem přístupům a materiálům pro žáka (kromě Bakalářů) Přístup 
s účtem Google a používání Gmailu Základní služby G Suite pro vzdělávání 
(https://gsuite.google.com/terms/user_features.html)  
• E-mail – veškerá komunikace probíhá přes školní účet  
• Disk (cloudové uložiště) – každý žák získal neomezené cloudové uložiště pro sdílení a 
odevzdávání úloh  
• Dokumenty (textový editor, tabulky, prezentace, grafický editor, formuláře) – bez jakékoliv 
instalace  
• Učebna (virtuální třída) – žák má pod svým účtem všechny učebny, kde má zadání, 
výukový materiály a odevzdává zde úlohy  
• Skupiny a hromadná komunikace – přímá komunikace s žákem 
• Všechny aplikace jsou přístupné na všech mobilních platformách  
 
Doplňkové služby G Suite: Dynamické tabulky, Export dat Google, Fotky Google, Google 
Developers Console, Google Earth, Google My Maps, Google Public Data, Google Search 
Console, Chrome Web Store, Google Knihy, Google Mapy, Material Gallery, Profily Scholar, 
Skupiny Google, Upozornění Google, Vyhledávání a asistent, Záložky Google.  
Upozornění ve věci osobních údajů naleznete: 
https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html 
 
Heslo  
Jelikož se jedná o přístup do třídních stránek na základě přihlášení se přes email, je důležité 
dbát na nastavení silného hesla. Vhodné heslo musí být pro žáka nebo rodiče 
zapamatovatelné s důrazem na doporučení, resp. pravidla pro zvýšení jeho síly. Doporučuje 
se heslo si nikam nezapisovat, neukládat a nikomu ho nesdělovat. Dále se nedoporučuje 
používat jedno heslo pro více služeb a přístupů.  
Více informací zde.  
Silné heslo  
• prodloužení hesla, např: hesloprogooglemamnastavenopodlevetyudelatkozlazahradnikem • 
používán různých znaků (velkých písmen, číslic),  
• nahodilost, nesourodost použitých slov (např. heslo tvořené čtyřmi náhodnými slovy je 
silnější než kratší složitější heslo tvořené s využitím nejrůznějších symbolů).  
Slabší heslo  
• krátké heslo,  
• velké první písmeno,  
• krátké číslo na konci,  
• náhrady písmen za číslice (5 místo ř, 0 místo písmena O, apod.).  
Velmi slabé heslo  
• krátké heslo,  
• primitivní heslo (např. 12345),  
• datum nebo jméno někoho blízkého,  
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• běžné slovo.  
V případě, že žák zapomene své heslo, obrátí se na administrátora webových stránek školy, 
který mu heslo obnoví.  
Před ukončením činnosti se nezapomeňte vždy odhlásit. 
 
 
Výmaz účtu Google 
Odchodem žáka z naší školy dojde k výmazu jeho účtu Google (případně i účtů Google 
vytvořených školou pro rodiče žáka, v případě, že rodiče na škole mají více dětí, k vymazání 
dojde až s odchodem nejmladšího dítěte). Důrazně doporučujeme uživatelům školního 
emailu nepoužívat jej pro přihlašování či registraci do aplikací nesouvisejících s účtem 
Google a před ukončením školní docházky na naší škole si případné potřebné informace a 
dokumenty stáhnout z cloudového uložiště Disk a zálohovat. Vymazáním školního účtu 
dojde ke ztrátě všech dat v něm a ztrátě přístupu do aplikací, které jsou byly přes příslušný 
email registrovány. 
 


