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Informace pro používání Google Workspace pro vzdělávání pro rodiče a
zákonné zástupce
Vážení rodiče,
jelikož nám §184a školského zákona ukládá zajistit našim žákům distanční vzdělávání, připravili v souladu s
Metodickým doporučením pro vzdělávání distančním způsobem vydaným MŠMT dne 23. 9. 2020 nasazení
služby Google Workspace pro vzdělávání, která nám to umožní. Jedná se o verzi, která je určena pro vzdělávací
instituce a slouží ke komunikaci a spolupráci účastníků ve škole. Cílem je vytvořit pro učitele a žáky online
prostředí, které umožní řídit on-line výuku a sledovat u žáků plnění úkolů. Součástí služby je i e-mail na školní
doméně @zsmaratice.cz.
Níže uvádíme, které osobní informace poskytujeme v rámci účtů Google Workspace pro vzdělávání firmě
Google a jakým způsobem firma Google shromažďuje, používá a poskytuje osobní informace žáků ve spojitosti
s těmito účty.
G Workspace pro vzdělávání
● každý žák získá školní gmail přes školou vytvořený účet ve formátu prijmeni@zsmaratice.cz
● jedná se o účet Google pod naší školní doménou
● žák může využívat základní služby (G suite)
● účty žáků jsou používány výhradně k výuce, a tedy není možné přijímat poštu z adres mimo doménu
školy @zsmaratice.cz ani sdílet dokumenty mimo tuto doménu
Při používání účtu Google Workspace pro vzdělávání může Základní škola T. G. Masaryka, 1. Máje 55 Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště umožnit žákům přístup používání následujících „Základních služeb“
nabízených firmou Google.
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Gmail
Disk Google
Dokumenty Google, Tabulky Google, Prezentace Google a Formuláře Google
Google Meet
Kalendář Google
Kontakty Google
Učebna
Úkoly Google
Jamboard

Dále také Základní škola T. G. Masaryka, 1. Máje 55 - Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště může umožnit žákům
s jejich účty Google Workspace pro vzdělávání přístup k dalším službám firmy Google. Konkrétně může mít
Vaše dítě přístup k následujícím „Doplňkovým službám“ (uvedené služby jsou blíže popsány na adrese
https://support.google.com/a/answer/181865):
●

Fotky Google
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ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ GOOGLE WORKSPACE PRO VZDĚLÁVÁNÍ
Žáci dostanou své přihlašovací údaje od svých pedagogů. Při prvním přihlášení do Google Workspace je
důrazně doporučeno změnit si heslo na vlastní. Je dobré pro tento případ mít již heslo připravené.
Výmaz účtu Google
Odchodem žáka z naší školy dojde k výmazu jeho účtu Google.
Důrazně doporučujeme uživatelům školního emailu nepoužívat jej pro přihlašování či registraci do aplikací
nesouvisejících s účtem Google (Steam, GOG, Origin, konkrétních her apod.) 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.
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,
• běžné slovo.
V případě, že žák zapomene své heslo, obrátí se na e-mail: zsmaraticeadmin@zsmaratice.cz - administrátor
Google Workspace pro vzdělávání, který mu heslo obnoví. Před ukončením činnosti se nezapomeňte vždy
odhlásit.
Se školním účtem je zakázáno
● registrovat se na sociálních sítích
● registrovat se v e-shopech a jiných internetových službách (s výjimkou online služeb pro vzdělávání,
které doporučí vyučující)
● nahrávat na sdílená úložiště, nebo žákovský Disk Google nelegální, nebo jinak závadný obsah
● rozesílat prostřednictvím školního e-mailu nevyžádanou poštu
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PROČ VYUŽÍVÁME GOOGLE WORKSPACE PRO VZDĚLÁVÁNÍ?

Zabezpečení a ochrana osobních údajů
■

■
■
■
■
■

Služba G suite je navržena tak, aby vzdělávacím institucím poskytovala bezpečnou a spolehlivou
platformu pro jejich data, a proto školám nabízí lepší zabezpečení a větší spolehlivost, než bychom byli
schopní svými prostředky zajistit.
Služba je nabízená školám zdarma a je také zcela 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.
Smluvní podmínky zajišťují, že výhradním vlastníkem dat je naše škola (žáci, učitelé a zaměstnanci).
Služba přináší nejnovější technologie a některé doporučované postupy pro zabezpečení síťových
aplikací a ochranu osobních údajů uživatelů.
Samotné služby G suite obsahují další funkce zabezpečení a ochrany osobních údajů, například
výjimečné antispamové a antivirové filtry v Gmailu; výchozí přístup k G suite pomocí protokolu
HTTPS (šifrovaný), blokování přenosu souborů EXE a další funkce.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google:
■
■

■
■

Obsah je náš: obsah G suite patří naší škole nebo jednotlivcům v ní. Nikoli společnosti Google.
Náš obsah nesledují: zaměstnanci Googlu získají přístup k obsahu, který ukládáme v G suite, pouze
pokud jim k tomu administrátor z naší domény udělí explicitní oprávnění za účelem odstranění
problému.
Náš obsah nesdílí: Google nesdílí žádné osobní údaje s inzerenty nebo jinými třetími stranami bez
našeho souhlasu.
Obsah někdy kontrolují: z důvodů jako jsou například filtrování spamu, ochrana před viry nebo detekce
malwaru. Systémy Google obsah procházejí také proto, aby umožnily činnost některých jedinečných
funkcí, například výkonného vyhledávání v Gmailu nebo Dokumentech Google. Tento proces je zcela
automatický a neúčastní se jej žádní lidé.
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OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V GOOGLE WORKSPACE PRO VZDĚLÁVÁNÍ PODROBNĚJI
Jaké informace firma Google shromažďuje a jak informace získané z účtů G Workspace pro vzdělávání používá
a poskytuje, se můžete dočíst a blíže se seznámit v „Upozornění ve věci ochrany osobních údajů ve službě G
Workspace pro vzdělávání“ na adrese https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html. Seznámit byste
se měli se všemi uvedenými informacemi tohoto dokumentu, níže však uvádíme odpovědi na některé základní
otázky:

Jaké osobní informace firma Google shromažďuje?
Při vytváření studentského účtu může Základní škola T. G. Masaryka, 1. Máje 55 - Mařatice, 686 05 Uherské
Hradiště o žákovi poskytnout firmě Google určité osobní informace, které zahrnují například jméno, příjmení,
emailovou adresu a heslo. Firma Google může také shromáždit osobní údaje přímo od žáků. Jedná se zejména
o telefonní číslo pro případné obnovení účtu nebo profilovou fotografii přidanou žákem k účtu G Workspace
pro vzdělávání.

Jak firma Google tyto informace používá?
V Základních službách G Workspace pro vzdělávání používá firma Google žákovy osobní informace k poskytování,
udržování a ochraně těchto služeb. Firma Google do Základních služeb nevkládá reklamu a ani nepoužívá
shromážděné osobní informace k reklamním účelům.

V Doplňkových službách používá firma Google informace shromážděné ze všech těchto Doplňkových služeb k
jejich poskytování, udržování, ochraně a vylepšování, dále k vývoji nových služeb a k ochraně firmy Google a
jejích uživatelů. Firma Google může také použít tyto informace k nabídce personalizovaného obsahu, jako jsou
např. více relevantní výsledky vyhledávání. Firma Google může kombinovat osobní informace z jedné služby s
informacemi z jiných služeb firmy Google, a to včetně osobních informací.

Používá firma Google osobní informace žáků pro reklamní účely zacílené na uživatele ze
základních škol?
Ne. U uživatelů Google Workspace pro vzdělávání ze základních škol firma Google nepoužívá jakékoli osobní
informace uživatelů (nebo jakékoli informace spojené s účtem G Workspace pro vzdělávání) za účelem cílené
reklamy.

Může mé dítě sdílet informace s jinými osobami používajícími účet G Workspace pro
vzdělávání?
Základní škola T. G. Masaryka, 1. Máje 55 - Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště může poskytnout žákům přístup
ke službám firmy Google, jako jsou např. Dokumenty Google, které obsahují funkce umožňující uživatelům
sdílet informace s ostatními uživateli v doméně @zsmaratice.cz. Veřejné sdílení je pro žáky naší školy
zakázáno.
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Bude firma Google poskytovat osobní informace mého dítěte dalším subjektům?
Firma Google nebude sdílet osobní informace se společnostmi, organizacemi a jednotlivci mimo firmu Google,
pokud nenastane jedna z níže uvedených okolností:
Se souhlasem rodiče nebo zákonného zástupce. Firma Google bude sdílet osobní informace se
společnostmi, organizacemi nebo jednotlivci mimo firmu Google, pokud obdrží souhlas rodičů nebo
zákonných zástupců (pro uživatele do stanoveného věku), který může být získán prostřednictvím školy
využívající G Workspace pro vzdělávání.
Sdílení se Základní škola T. G. Masaryka, 1. Máje 55 - Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště. Protože
jsou účty G Workspace pro vzdělávání spravovány školou, můžou k informacím uložených v těchto
účtech získat přístup osoby se školním administrátorským přístupem.
Pro externí zpracování. Firma Google může poskytnout osobní informace přidruženým subjektům nebo
dalším důvěryhodným podnikům nebo osobám za účelem zpracování těchto informací pro firmu Google, a to
na základě instrukcí firmy Google a v souladu s „Upozorněním ve věci ochrany osobních údajů ve službě G
Workspace pro vzdělávání“ a také z důvodu vhodných opatření na zachování důvěrnosti a bezpečnosti.

Z právních důvodů. Firma Google bude sdílet osobní informace se společnostmi, organizacemi nebo
jednotlivci mimo firmu Google, a to pokud to bude v dobré víře, že přístup, použití, uchování nebo
poskytnutí těchto informací je přiměřeně nutné k:

○
○
○
○

splnění všech platných zákonů, předpisů, právních procesů nebo vynutitelných vládních
požadavků;
vymáhání příslušných smluvních podmínek, včetně vyšetřování jejich možných porušení;
odhalení, zabránění nebo jinému řešení podvodů nebo bezpečnostních a technických
problémů;
ochraně před poškozením práv, majetku nebo bezpečnosti firmy Google, uživatelů firmy
Google nebo veřejnosti, jak vyžaduje nebo povoluje zákon.

Firma Google dále sdílí také ne-osobní informace, jako jsou např. trendy ve využívání jejích služeb, a to veřejně
nebo s jejími obchodními partnery.

Jaké možnosti jako rodič (zákonný zástupce) mám?
Základem je souhlas se shromažďováním a použitím informací o Vašem dítěti firmou Google. Tento souhlas
vyjadřujete prvním přihlášením se do účtu dítěte. Pokud vyjádříte Váš výslovný nesouhlas prostřednictvím
svého třídního učitele, případně ředitelky školy, deaktivujeme, případně smažeme Vašemu dítěti účet G
Workspace pro vzdělávání a firma Google nebude shromažďovat ani používat žádné informace o Vašem dítěti,
jak je popsáno v tomto Upozornění.

Co mám dělat, pokud mám další otázky nebo pokud bych si o této problematice chtěl přečíst
další informace?
Pokud budete mít dotazy o našem použití účtů G Workspace pro vzdělávání nebo jaké možnosti voleb máte,
kontaktujte prosím ředitelku školy, která kontaktuje školního administrátora G Workspace pro vzdělávání.
Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak firma Google shromažďuje, používá a poskytuje osobní informace k
poskytnutí nabízených služeb G Workspace pro vzdělávání, navštivte prosím stránky G Workspace for
Education Privacy Center, G Workspace for Education Privacy Notice a Google Privacy Policy.
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Základní služby G Workspace pro vzdělávání nám jsou poskytovány na základě Google’s Apps for Education
agreement a Data Processing Amendment.

