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Informace o zřízení žákovského účtu 

(A) Zřízení žákovského účtu
Š�kola ma
  povinnost v př�í
pade�  potř�eby (uzavř�ení
) by
 t př�ipřavena na distanc�ní
 zpu# sob vy
uky viz
metodika MŠ�MT (https://www.msmt.cz/msmt-vydalo-aktualizovany-manual). Za tí
mto u
 c�elem
jsou k zajis�te�ní
 vy
uky vyuz� í
va
ny online na
 střoje. Š�kola zř�izuje z�a
ku# m s�kolní
 u
 c�ty, pomocí
 kteřy
ch
se  mohou  př�ihla
 sit  do  elektřonicky
ch  syste
mu#  a  sluz�eb,  kteře
  s�kola  v řa
mci  vy
uky  vyuz� í
va
 .
Z hlediska  efektivní
  komunikace  a  administřace  jsou  z�a
 kovske
  u
 c�ty  zř�izova
ny  ve  tvařu
j.příjmení@zsvaldice.cz. Ú. c�et je zř�izova
n pod dome
nou s�koly, u
 c�ty spřavuje inteřní
  (smluvne�
zava
 zany
)  zame�stnanec  s�koly.  Online  na
 střoje  mu# z�e  s�kola  vyuz� í
vat  nejen  v řa
mci  distanc�ní

vy
uky, ale te
z�  přo podpořu standařdní
 přezenc�ní
 vy
uky. 

(B) Účel zřízení účtu
Z� a
 kovske
  u
 c�ty jsou zř�izova
ny za u
 c�elem vzde� la
 va
ní
 a slouz� í
 př�edevs�í
m přo:

• komunikaci s pedagogy
• hřomadnou komunikaci v řa
mci tř�í
dy/uc�ební
 skupiny
• př�eda
va
ní
 uc�ební
ch mateřia
 lu#
• zajis�te�ní
 online vy
uky
• vy
ukove
  aplikace

(C) Přístup k  žákovskému účtu
V řa
mci z�a
 kovsky
ch u
 c�tu#  jsou osobní
 u
 daje zpř�í
stupne�ny te�mto okřuhu# m osob:

• pedagogove

• z�a
 ci
• dals�í
 subjekty, kteře
  zajis�ťují
 sluz�by c�i online na
 střoje přo da
 lkovou vy
uku

- jedna
  se o poskytovatele platfořem/aplikací
, kteře
  jsou v řa
mci vy
uky vyuz� í
va
ny, a
to pouze za u
 c�elem vzde� la
 va
ní
 z�a
 ku#
-  ochřana  osobní
ch  u
 daju#  se  ř�í
dí
  smluvní
mi  podmí
nkami  dany
ch  poskytovatelu#
sluz�eb  –  s�kola  volí
  pouze  bezpec�ne
  online  na
 střoje,  kde  se  tř�etí
  střana  zavazuje
dodřz�ovat podmí
nky Nař�í
zení
 (GDPR)

(D) Platforma
Micřosoft Office 365

Š�kola vyuz� í
va
  sluz�eb Micřosoft Office 365, jejichz�  přovozovatelem je Micřosoft.  Šluz�by v řa
mci
Office 365 jsou z�a
 ku# m poskytova
ny zdařma a hla
 sí
 se do nich tí
mto jední
m zř�í
zeny
m z�a
kovsky
m
u
 c�tem. Šouc�a
 stí
 sluz�eb je vytvoř�ení
 e-mailove
  adřesy (Outlook), da
 le je vyuz� í
va
n na
 střoj Teams
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(videokonfeřence).  V řa
mci  platfořmy Micřosoft  Office 365 mohou z�a
 ci  da
 le vyuz� í
vat u
 loz� is�te�
(OneDřive), textovy
  editoř (Wořd), tabulkovy
  editoř (Excel), přezentace (PoweřPoint).

(E) Existence účtu
Ú. c�et  je  zř�í
zen po celou dobu s�kolní
  docha
 zky z�a
ka a k jeho vy
mazu docha
 zí
  az�  po ukonc�ení

studia. Vymaza
ní
m s�kolní
ho u
 c�tu dojde ke ztřa
 te�  vs�ech dat v ne�m a ztřa
 te�  př�í
stupu do aplikací
,
kteře
  byly př�es př�í
slus�ny
  u
 c�et řegistřova
ny.

(F) Heslo
Ke kaz�de
mu u
 c�tu je př�ednastaveno př�ihlas�ovací
 heslo, kteře
  si mu# z�e z�a
 k zme�nit. Dopořuc�ujeme
volit silne
  heslo:

• me�lo by
 t dostatec�ne�  dlouhe
  (min. 8 znaku# ), sloz� ite
  a př�itom snadno zapamatovatelne
 ,
• me�lo by obsahovat velka
  a mala
  pí
smena, c�í
sla a specia
 lní
 znaky,
• neme�lo by obsahovat slovo, kteře
  lze nale
zt ve slovní
ku,
• neme�lo by by
 t stejne
  jako Vas�e uz� ivatelske
  jme
no,
• neme�lo by mí
t logicky
  vztah k uz� ivateli (př�ezdí
vka, adřesa, řodne
  c�í
slo apod.)
• neme�lo by obsahovat opakují
cí
 se znaky a posloupnosti.

(G) Oprávnění zřizovat žákovské účty
Z� a
 kovske
  e-maily ve tvařu j.příjmení@zsvaldice.cz jsou zř�izova
ny na za
klade�  ude� lene
ho souhlasu
z�a
 kem stařs�í
m 15 let nebo za
konny
m za
 stupcem (v př�í
pade�  z�a
 ka mlads�í
ho 15 let).

Tibor Vojtko, ředitel školy
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