
Vážení rodiče, 

slíbili jsme vám, že připravíme zjednodušení a zpřehlednění online výuky a komunikaci se 

svými žáky. To vše nyní startuje. V krátké době jsme získali licenci do výukového prostředí 

G-Suite, založili potřebná data a zároveň jsme se naučili prvním krokům v ovládání dílčích 

aplikací jako je učebna, meet, kalendář a další. 

G-Suite nebudeme používat jen po dobu distanční výuky, ale naše škola ho bude používat již 

natrvalo, tzn. i v době, kdy bude výuka probíhat normálním způsobem. Budeme ho moci 

využít jako podpůrné prostředí pro žáky a žákyně ohrožené školním neúspěchem, pro 

talentované jedince, pro žáky, kteří budou dlouhodoběji nemocní, apod. 

Zbývá nám poslední náročný krok, a to je přihlášení jednotlivých žáků. Proto Vás prosíme, 

buďte nám a dětem nápomocni v aktivaci žákovských účtů. 

 

Postup: 

Optimální prohlížeč pro práci je Google Chrome 

1.) Otevřete v Chrome stránku google 

2.) Klikněte na Gmail (vpravo nahoře) 

3.) Proveďte přihlášení žáka/žákyně ve tvaru: 

Přihlašovací jméno (na školní Gmail): prijmeni.jmeno@zaci.zsodrypohorska.cz 

(např. novacek.ludek@ zaci.zsodrypohorska.cz) 

Heslo: 4. - 9. ročník - žáci již mají své vlastní, tak doma prověřte a vyzkoušejte 

1. - 3. ročník - při prvním přihlášení heslem z lístečku si vytvoříte své vlastní 

4.) Počítač by měl zaregistrovat přihlášení a vpravo nahoře se objeví G-Suite a piktogram 

9 teček. Po kliknutí na 9 teček se otevřou aplikace prostředí G-Suite (učebna, disk, kalendář, 

meet a jiné). S těmi budeme společně pracovat. 

 

Budeme tak využívat výukové prostředí vhodné pro on-line výuku. Postupně se ho naučíme 

společně ovládat a využívat. Všechno tak budeme mít pod jednou střechou, v jednom 

programovém prostředí. 

 

Děti budou pozvány do jednotlivých kurzů (předmětů), které si vyučující připravili. A výuka 

může pomalu začít. 

Závěrem si dovolím Vám všem poděkovat za pomoc, bez které bychom se neobešli. Vážíme 

si jí a vnímáme i důvěru, kterou nám dáváte. 

Na následujících stránkách uvidíte, základní práci v prostředí G-Suite: 

 

Gmail a přihlášení do kurzu v Učebně (přes pozvánku učitele) 

https://www.youtube.com/watch?v=FPA6c0U6PR8 

Spuštění Učebny (pomocí kódu kurzu) 

https://www.youtube.com/watch?v=2PG8xRAPH5k 

Vypracování úkolu 

https://www.youtube.com/watch?v=REaQWtSJ3so 

 

Školní email (tj. Google účet) je určen pro potřebu vnitřní komunikace se školou a 

distanční výuky. Není vhodné jej používat pro soukromé aplikace a soukromou komunikaci. 

Administrátor může kdykoliv účet omezit, zablokovat či zcela zrušit, stejně jako změnit 

přihlašovací jméno nebo heslo. 

Odchodem žáka ze školy dojde nejprve k zablokování a poté k vymazání jeho účtu Google – 

před ukončením školní docházky je tedy třeba zálohovat (stáhnout z Disku) či převést data na 

soukromé účty; aplikace a mobilní telefony registrované přes příslušný účet budou dále 

nepřístupné! 

 

S přáním pevného zdraví 

Marcel Vlček 
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