
Podrobné infromace: 

Vážení rodiče, 

je možné, že naše škola bude muset v budoucnu vyučovat distančně. Začali jsme proto využívat služeb „G Suite 

pro vzdělávání“. Je to služba od společnosti Google a jsou v ní různé další služby – emaily, nebo např. služba pro 

chatování („Hangouts“), služba, kde učitel může dětem zadávat úkoly a děti je tam přehledně vidí a plní („Učebna 

Google) aj. 

Pro Vaše dítě jsme založili školní email. Při prezenční výuce bude dítě tento email používat např. v hodinách 

informatiky, češtiny (pro chatování) apod. V případě nástupu distančního vzdělávání pak bude G Suite 

povinným vzdělávacím nástrojem pro učitele i žáky. Všichni učitelé i žáci mají už teď přístup do této aplikace. 

Pokud bude výuka distanční, budou žáci informováni, jak s emailem, Učebnou Google a jinými službami 

pracovat. 

Na webových stránkách naší školy je v sekci G Suite umístěn důležitý dokument s názvem „Upozornění pro 

používání G Suite pro vzdělávání pro rodiče a zákonné zástupce“. Podle podmínek firmy Google je nutné, 

abyste se s ním seznámili. Tento dokument poskytuje odpovědi na základní otázky o tom, co Google může nebo 

nemůže dělat s osobními informacemi Vašeho dítěte, a to zejména: 

● Jaké osobní údaje firma Google shromažďuje? 

● Jak firma Google tyto informace používá? 

● Používá firma Google osobní informace žáků pro reklamní účely zacílené na uživatele ze základních a 

středních škol? 

● Může mé dítě sdílet informace s jinými osobami používajícími účet G Suite pro vzdělávání? 

● Bude firma Google poskytovat osobní informace mého dítěte dalším subjektům? 

Prosíme, přečtěte si uvedený dokument a pokud budete mít otázky, ozvěte se nám. Pokud otázky mít nebudete a 

s dokumentem souhlasíte, přihlaste vaše dítě poprvé do školního emailu (přihlašovací údaje jsou napsané dále). 

Tím, že se Vaše dítě ke svému školnímu emailovému účtu poprvé přihlásí, dáváte souhlas, aby SŠ, ZŠ a 

MŠ pro sluchově postižené, Výmolova 169, Praha 5 spravovala účet Vašeho dítěte (= email a služby) od „G 

Suite pro vzdělávání“. Také tím dáváte souhlas pro firmu Google, aby shromažďovala, používala a 

poskytovala informace o Vašem dítěti, a to pouze pro účely popsané ve výše uvedeném Upozornění, se 

kterým jste se seznámili.  

Další nejčastěji používané aplikace v rámci účtu G Suite (bližší popis těchto služeb a jejich používání naleznete 

na webových stránkách školy v sekci G Suite v souboru „Přístup a použití – informace pro rodiče“): 

Google Clasroom (Učebna Google): https://classroom.google.com 

Gmail - https://mail.google.com 

Skupiny Google - https://groups.google.com 

Kalendář Google - https://calendar.google.com 

Dokumenty Google - https://docs.google.com 

Hangouts Meet - https://meet.google.com  

První přihlášení: www.gmail.com 

Uživatelské jméno: První dvě písmena kř. Jména + první 4 písmena příjmení.  

                                      (např.: Hana Krejzarová = hakrej@vymolova.cz 

Heslo: Vymolova1234 

Kontaktní údaje na pověřenou osobu pro G Suite: Mgr. Hana Krejzarová, hana.krejzarova@vymolova.cz. 

Děkujeme za spolupráci. 


