
 

ŠKOLNÍ ÚČTY  
G SUITE+ 

 
PODOBA EMAILOVÉ ADRESY A ÚČTU 
Na základě nařízení o ochraně osobních údajů EU GDPR jsou přihlašovací údaje žáků ve zkráceném 
tvaru: zprijjm@zs-raf.cz  

 z => žák 

 prij => první čtyři písmena z příjmení  

 jm => první dvě písmena ze jména  

Pokud má žák příjmení nebo jméno kratší, je vytvořeno ve tvaru nejbližším možném. 

Přihlašovací údaje jednotlivých žáků mají k dispozici třídní učitelé. 

 
PRVNÍ PŘIHLÁŠENÍ 
Při prvním přihlášení do G Suite budou žáci požádáni o změnu výchozího hesla na vlastní. Je dobré mít 
již heslo připravené.  
 
VYMAZÁNÍ ÚČTU GOOGLE  

 Odchodem žáka z naší školy dojde k vymazání jeho účtu.  

 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 
nebo 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 na https://www.jaknainternet.cz/page/1178/pocitacova-hesla/.  
 
Silné heslo  

 prodloužení hesla, např: hesloprogooglemamnastavenopodlevetyudelatkozlazahradnikem  

 používání 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  

 kratší 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 administrátora webových stránek školy, který 
mu heslo obnoví. 
 
Před ukončením činnosti se nezapomeňte vždy odhlásit. 

https://www.jaknainternet.cz/page/1178/pocitacova-hesla/

