
G suite – oznámení rodičům a zletilým žákům 

Vážení rodiče, milí žáci,  

chtěla bych Vás informovat, že v rámci distanční výuky žáků naše škola SŠ, ZŠ a MŠ pro 

sluchově postižené, Výmolova 169, Praha 5, používá programové prostředí „G Suite pro 

vzdělávání“ (G Suite for Education, dále jen G Suite),  

a proto jsme pro Vaše dítě založili jeho vlastní školní G Suite účet. G Suite  

funguje jako alternativní vzdělávací prostředí v prezenční výuce (třeba úkoly pro nemocné 

žáky, zadávání projektů, rozšiřující odkazy), v případě nástupu distančního vzdělávání je 

pak povinným vzdělávacím nástrojem pro pedagogy a studenty. Žáci  

Všichni pedagogové a žáci mají přístup do této aplikace a jsou seznámeni se způsobem práce. 

G Suite je souborem výkonných výukových nástrojů od firmy Google, který zahrnuje Gmail, 

Kalendář Google, Dokumenty Google, Učebnu Google, Skupiny Google a mnoho dalších, které 

využívají desítky milionů studentů a učitelů po celém světě. Žáci naší třídy budou používat 

jejich G Suite účty pro případné plnění domácích úkolů, komunikaci s učitelem a budou se učit 

dovednostem digitálního světa 21. století.  

Na webových stránkách naší školy je v sekci Dokumentace (případně G Suite) umístěn důležitý 

dokument s názvem „Upozornění pro používání G Suite pro vzdělávání pro rodiče a 

zákonné zástupce“, u kterého je dle podmínek firmy Google 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? 

Uvedený dokument si prosím pozorně prostudujte a ozvěte se nám, pokud budete mít jakékoli 

další otázky. 

Tím, že se Vaše dítě na základě níže uvedených přihlašovacích údajů ke svému účtu 

poprvé přihlásí, dáváte SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Výmolova 169, Praha 5 svůj 

souhlas se správou účtu „G Suite pro vzdělávání“ Vašeho dítěte a pro firmu Google dáváte 

svůj souhlas, aby shromažďovala, používala a poskytovala informace o Vašem dítěti, a to 

pouze pro účely popsané ve výše uvedeném Upozornění, se kterým jste se seznámili.  

Přihlašovací údaje: 

Adresa pro přihlášení do Google Classroom (Učebna): https://classroom.google.com 

Uživatelské jméno (email): jmenoprijmeni@vymolova.cz 

jmeno = 2 písmena křestního jména bez diakritiky 

prijmeni = 4 písmena z příjmení bez diakritiky 

  

http://www.vymolova.cz/uploads/SS/G%20suite/Upozorn%C4%9Bn%C3%AD%20pro%20pou%C5%BE%C3%ADv%C3%A1n%C3%AD%20G%20Suite.pdf
http://www.vymolova.cz/uploads/SS/G%20suite/Upozorn%C4%9Bn%C3%AD%20pro%20pou%C5%BE%C3%ADv%C3%A1n%C3%AD%20G%20Suite.pdf
https://classroom.google.com/
mailto:jmenoprijmeni@vymolova.cz


Heslo: User1234!, po prvním přihlášení požaduje o nové heslo, musí se nové heslo vytvořit a 

si zapamatovat. 

  

Příklad přihlašovacích údajů pro fiktivního žáka: Žofie Šmídová  

Křestní jméno žáka: Žofie 

Příjmení žáka: Šmídová  

Přihlašovací jméno: zosmid@vymolova.cz 

Heslo: User1234! 

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 zletilí žáky a rodiče“): 

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  

 

Upozorňuji, že je velmi vhodné nastavit u tohoto účtu sekundární emailovou adresu  

a telefon jednoho z rodičů, a to pro případné obnovení účtu např. při zapomenutí hesla 

apod. Běžní uživatelé „G Suite pro vzdělávání“ základních a středních škol nemají 

oprávnění tyto údaje měnit sami. V případě jakýchkoli problémů s přihlášením kontaktuje 

mě, případně přímo administrátora G Suite.  

Kontaktní údaje na pověřenou osobu pro G Suite: Mgr. David Jorda, david.jorda@vymolova.cz 

nebo admin@vymolova.cz. 

Děkuji Vám, 

 

 

David Jorda, zástupce ředitelky pro SŠ 
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