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Školní účty Edupage a Google Suite – informace pro rodiče 

 

Vážení rodiče a zákonní zástupci, 

abychom s Vámi mohli efektivně komunikovat a s našimi žáky vést online distanční výuku, 

potřebujeme být v kontaktu jak s vámi, tak s našimi žáky.  

Naše škola využívá platformu Edupage, kde byly rodičům i žákům vytvořeny školní účty, 

které slouží ke komunikaci rodičů a žáků se školou, Edupage plní funkci elektronické 

žákovské knížky, kde rodiče např. omlouvají nepřítomnost žáka ve výuce, získají přehled o 

klasifikaci, úkolech, suplování a důležitých událostech týkajících se školní docházky.  

Edupage slouží také jako platforma k distanční asynchronní výuce. 

Žákovský účet na Edupage je vygenerován automaticky a žákovi slouží především k tomu, 

aby měl přehled o své klasifikaci, domácích úkolech, zadané práci pro distanční výuku apod. 

Edupage využívají rodiče i žáci po celou dobu školní docházky, účty se ruší při odchodu žáka 

ze školy, tj. po ukončení školní docházky nebo dříve, např. při přestupu na jinou školu. 

G Suite pro vzdělávání  

Žáci druhého stupně využívají kromě Edupage i služby G Suite, jedná se o bezplatnou verzi, 

která je určena pro vzdělávací instituce a slouží ke komunikaci a spolupráci účastníků ve 

škole. Její součástí je i aplikace Google Classroom a Google Meet. Díky nim lze pro učitele i 

žáky vytvořit online prostředí, kde je možné vést výuku a sledovat žáky při plnění úkolů. Žáci 

zde vypracovávají a ukládají své práce, mají zde uloženy vzdělávací materiály od vyučujících.  

Školní účty pro G Suite je možné vytvořit i mladším žákům, pokud jsou již schopní v tomto 

prostředí pracovat, a to především v době distanční výuky.  

Součástí služby je e-mail v doméně kestud@cz. 

Všichni žáci druhého stupně získají školní gmail přes školou vytvořený účet ve formátu 

zak_prijmeni@kestud.cz nebo prijmeni@kestud.cz, jedná se o účet Google pod naší školní 

doménou. Žáci mohou využívat základní služby G Suite. 

Základní služby G Suite pro vzdělávání 

(https://gsuite.google.com/terms/user_features.html)  

 E-mail – veškerá komunikace probíhá přes školní účet, informace o zadáních, 

hodnocení, výsledcích, termínech,  apod., 

 Disk (cloudové uložiště) – každý žák získává neomezené cloudové uložiště pro sdílení 

a odevzdávání úloh  

 Dokumenty (textový editor, tabulky, prezentace, grafický editor, formuláře) – není 

třeba instalovat 

mailto:zak_prijmeni@kestud.cz
mailto:prijmeni@kestud.cz
https://gsuite.google.com/terms/user_features.html


  

 
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ORLOVÁ – LUTYNĚ KE STUDÁNCE 1050, okres Karviná, 735 14, příspěv.org. 
Škola s rozšířenou výukou přírodovědných předmětů 
Tel./fax: 596511 789, 558 847 913, 731 074 472 e-mail: kestudance@kestud.cz www.kestud.cz IČO: 48004219 
 

 

 Učebna (virtuální třída) – žák má pod svým účtem všechny učebny, kde má zadání, 

učební materiály a odevzdává zde úlohy (není třeba posílat e-maily s přílohami) 

 Je umožněna hromadná komunikace a komunikace ve skupinách i přímá komunikace s 

žákem (Google Meet) 

 Všechny aplikace jsou přístupné na všech mobilních platformách, není nutný PC  

Upozornění ve věci osobních údajů naleznete: 

https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html  

Podoba emailové adresy: Na základě nařízení o ochraně osobních údajů EU GDPR jsou 

přihlašovací údaje žáků ve zkráceném tvaru: zak_prijmeni@kestud.cz nebo 

prijmeni@kestud.cz 

 

Při prvním přihlášení do G Suite budou žáci požádáni o změnu výchozího hesla na vlastní. 

Je dobré mít již heslo připravené.  

Heslo  

Doporučujeme nastavení silného, ale dobře zapamatovatelného hesla. Nedoporučuje se heslo 

si zapisovat nebo sdělovat dalším osobám, dále se nedoporučuje používat jedno heslo pro více 

služeb a přístupů.  

V případě, že žák zapomene své heslo, obrátí se na administrátora webových stránek školy 

kaleta@kestud.cz , který mu heslo obnoví. Před ukončením činnosti se nezapomeňte vždy 

odhlásit. 

Výmaz účtu Google  

Odchodem žáka z naší školy dojde k výmazu jeho účtu Google (případně i účtů Google 

vytvořených školou pro rodiče žáka, v případě, že rodiče na škole mají více dětí, k vymazání 

dojde až s odchodem nejmladšího dítěte).  

Doporučení pro uživatele školního emailu  

Školní účet Google slouží pro vzdělávání a potřeby školy po dobu školní docházky, proto 

ho nevyužívejte při registracích a přihlašování do aplikací, které nesouvisí se 

školou.  Před ukončením školní docházky na naší škole si případné potřebné informace a 

dokumenty stáhněte z cloudového uložiště Disk a zálohujte si je. 

Vymazáním školního účtu dojde ke ztrátě všech dat v něm a ztrátě přístupu do aplikací, které 

byly přes příslušný email registrovány.  

mailto:zak_prijmeni@kestud.cz
mailto:prijmeni@kestud.cz
mailto:kaleta@kestud.cz

