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XV.
Pravidla používání školního Google účtu

● Každý žák školy po nástupu ke studiu obdrží přihlašovací údaje do svého školního
Google účtu v rámci Google Workspace pro vzdělávání na doméně školy.

● Nejpozději v den ukončení studia (v případě žáků 9. ročníku v průběhu letních
prázdnin) je školní Google účet žáka nevratně zrušen. Do té doby si žák může sám
přenést data do jiného (soukromého) Google účtu.

● Žák může školní Google účet použít na libovolném zařízení.
● Žák může použít školní Google účet pouze ke studijním účelům.
● Žák může použít školní Google účet k registraci pouze na webech doporučených

učitelem, které slouží ke vzdělávacím účelům. Registrace na jakýchkoli jiných
portálech je důvodem pro zrušení účtu žáka. Za ztrátu dat v takovém případě škola
nenese odpovědnost.

● Zneužití účtu k jiným než studijním účelům je považováno za závažné porušení
školního řádu.

● Žák je povinen dodržovat pravidla bezpečnosti při používání školního Google účtu
○ používat dostatečně silné heslo
○ odhlašovat se ze svého účtu po skončení práce na sdíleném zařízení (PC

učebna,...)
● Uživatel nesmí zpřístupnit svůj účet jiným uživatelům počítačové sítě. Uživatel nesmí

zneužít nedbalosti jiného uživatele (např. opomenuté odhlášení) k tomu, aby v síti
pracoval pod cizí identitou. Takové jednání je považováno za závažné porušení
školního řádu.

● Za porušení pravidel bezpečnosti či zneužití účtu jiného uživatele bude udělen
kázeňský postih podle klasifikačního řádu.

Úprava:
Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání studentů a žáků

1. Důtka třídního učitele

● porušení pravidel bezpečnosti při používání školního Googlu účtu (porušení pokynu
k použití dostatečně silného hesla, opomenuté odhlášení se z účtu atd.)



2.       Důtka ředitele školy

● zneužití školního Googlu účtu k jiným než studijním účelům

Snížené známky z chování

2. stupeň:

● zneužití  školního Googlu účtu k jiným než studijním účelům - kyberšikana
● zneužití školního Googlu účtu jiného uživatele - práce pod cizí identitou


