Vážení rodiče,

rádi bychom Vás informovali o systému pro distanční (on-line) výuku, který na naší škole používáme a
zároveň požádali o spolupráci. Zavedení distanční formy výuky se stalo pro školy od září roku 2020
povinností ze zákona. Naše škola by tuto formu výuky chtěla využívat nejen v krizových situacích, ale
také běžně pro vzdělávání dětí, vzdělávání v oblasti digitální gramotnosti i pro elektronickou
komunikaci žáků, učitelů a rodičů.
Po dobrých zkušenostech při uzavření škol jsme se rozhodli pracovat se systémem G Suite for
Education. Jednotné prostředí, které využíváme ve všech ročních, Vám i dětem zjednoduší domácí
přípravu a komunikaci. Budete mít přehledně k dispozici všechny informace poskytované učiteli v
jednotlivých předmětech, ať už půjde o hodnocení, či zadávání úkolů.
Děti nebudou pro přihlašování ke službě používat soukromé účty Google, ale účty, které budou
založeny pod naší školní doménou zslelekovice.cz.
Systém G Suite for education poskytuje vysoké zabezpečení a spolehlivost na úrovni profesionálních
placených řešení. Školám je poskytován bezplatně a bez reklam, což znamená, že školní obsah není
zpracováván reklamními systémy Googlu. Služba se řídí podrobnými zásadami ochrany osobních
údajů, které zajišťují, že nedojde k nepatřičnému sdílení nebo použití osobních údajů umístěných do
systémů společnosti Google. Výhradním vlastníkem dat je naše škola (žáci, učitelé a ostatní
pedagogové). V žákovském účtu jsou uloženy pouze tyto údaje: Jméno, příjmení, rok ukončení školní
docházky u nás.
Na webu školy jsme vytvořili záložku Distanční výuka, kde naleznete další informace a návody, jak
s G-Suite a jejími aplikacemi pracovat.

Verze G Suite pro vzdělávání se skládá ze základních služeb G Suite:






Google Classroom (Učebna Google) - žák má pod svým účtem všechny učebny, kde nalezne
zadání, opravené práce, výukové materiály a odevzdává zde úlohy.
Disk (cloudové uložiště) – každý žák získá neomezené cloudové uložiště pro sdílení a
odevzdávání úloh
Dokumenty (textový editor, tabulky, prezentace, grafický editor, formuláře) – používání bez
jakékoliv instalace
Skupiny a hromadná komunikace – přímá komunikace s žáky
E-mail – veškerá komunikace probíhá přes školní účet v naší doméně
Všechny aplikace jsou přístupné na všech mobilních zařízeních – není nutné PC.

Co Vás nyní čeká?
1. Každý žák má vytvořen vlastní uživatelský účet. Uživatelské jméno žáka je ve formátu
jmeno.prijmeni@zslelekovice.cz
Např. : jana.prochazkova@zslelekovice.cz
2. Vy, jako rodiče obdržíte email s uživatelským jménem a heslem. Pro první přihlášení na školní
gmailový účet v internetovém prohlížeči zadejte adresu:
www.gmail.com
3. V úvodním okně zadejte jméno a potvrďte tlačítkem DALŠÍ. V následujícím okně zadejte heslo
a opět potvrďte tlačítkem DALŠÍ. Pokud na vašem zařízení používá gmail již někdo jiný,
vyberte možnost POUŽÍT JINÝ ÚČET a přihlaste se stejným způsobem.

4.
5.
6.
7.

V novém okně si přečtěte úvodní přivítání a potvrďte tlačítkem PŘIJMOUT.
V následujícím okně pokračujte potvrzením tlačítka DALŠÍ.
Nakonec v posledním okně vyberte „kompaktnost zobrazení“ a potvrďte tlačítkem OK.
Hotovo. Tímto krokem je gmailová schránka nastavena a žákovský účet připraven k používání
dalších nástrojů G suite.
Při prvním přihlášení budete vyzváni ke změně hesla. Zvolte nové bezpečné heslo podle
zásad uvedených například ZDE.
Pro případné obnovení hesla pište na email: kopecka@zslelekovice.cz
.

