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Tento dokument definuje vztah mezi koncovým uživatelem účtu (dále “uživatel”) a organizací
Gymnázium Brno, Vídeňská, příspěvková organizace (dále “škola”), která má práva k používání
služeb v Google Workspace v rámci přidělených licencí a přidělený uživatelský účet ve správě.
Uživatelem se rozumí žák školy, učitel školy, posluchač VŠ vykonávající pedagogickou praxi na škole,
externí pracovník školy, zákonný zástupce žáka školy, člen pěveckého sboru školy a další, kterému
byl administrátorem Google Workspace založen uživatelský účet a uživateli předány přihlašovací
údaje.
Uživatelský účet je přidělen konkrétní fyzické osobě a práva k jeho používání jsou nepřenosná.
Uživatel se zavazuje, že nebude přístupové údaje k účtu sdělovat jiné osobě.
Uživatel zajistí svůj účet silným heslem o délce minimálně 8 znaků s použitím velkých a malých
písmen, číslic a alespoň jednoho speciálního znaku.
Uživatelům se doporučuje pro přihlášení používat tzv. dvoufázového ověření při přihlášení.
Uživatelský účet přidělený školou uživatelům umožňuje používat služby Google jménem organizace
v rozsahu a s oprávněním nastaveném administrátorem systému. Přehled povolených služeb je
k dispozici na webových stránkách školy Seznam služeb a informačních společností.
Uživatelský účet je uživateli školou poskytován bezplatně.
Školní e-mail je určen výhradně pro vnitřní komunikaci školy, pro záležitosti spojené s výukou
a aktivitami organizovanými školou. Uživatelský účet není určen k soukromým, obchodním, ani
marketingovým aktivitám.
Uživatelské účty a e-mailové adresy eviduje škola od jejich založení po dobu uvedenou v připojené
tabulce. Po tuto dobu je také škola správcem osobních údajů, které s uživatelskými účty souvisí
(jména, příjmení, soukromého e-mailu a telefonního čísla v případě, že tyto údaje uživatel uvedl,
u žáků zařazení do třídy, rok nástupu a ukončení studia).
Typ uživatelského
účtu

Termín deaktivace
Termín zrušení uživatelských
uživatelských účtů, pokud se liší účtů a e-mailových adres
od termínu zrušení

žák školy

jeden měsíc od ukončení studia
žáka na naší škole

do 31. prosince následujícího
školního roku, ve kterém žák
ukončil studium

zákonný zástupce
žáka školy

s datem ukončení studia žáka
na naší škole

do 31. srpna školního roku, ve
kterém žák ukončil studium na
naší škole

učitel školy

jeden měsíc od ukončení
smluvního vztahu se školou

externí pracovník
školy

jeden měsíc od ukončení
smluvního vztahu se školou

do 31. prosince následujícího
školního roku, ve kterém učitel
ukončil smluvní vztah se
školou.
do 31. prosince následujícího
školního roku, ve kterém
pracovník ukončil smluvní
vztah se školou
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člen pěveckého sboru
školy

posluchač VŠ
vykonávající
pedagogickou praxi na
škole

●

jeden měsíc od data, kdy člen
ukončil aktivní působení v
pěveckém sboru

do 31. srpna školního roku, ve
kterém člen ukončil studium na
naší škole

jeden týden od data ukončení
pedagogické praxe

do 31. srpna školního roku, ve
kterém posluchač ukončil
pedagogickou praxi

Uživatelé mohou měnit své profilové fotografie za podmínek:
○

Na fotce je pouze uživatel, je z ní zřetelné, že se skutečně jedná o něj. Uživatel nepoužívá
fotky zvířat ani obrázky zástupných symbolů (př. avatary). Pokud na profilové fotce nechce
mít uživatel svoji fotografii, může zůstat u systémové ikony.
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●
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○

K fotografii má uživatel autorská práva nebo souhlas autora s použitím fotografie.

○

Možnost změny personalizované profilové fotografie bude při opakovaném použití
nevhodné fotografie administrátorem zablokována.

○

Změnou profilové fotografie uživatel potvrzuje, že souhlasí s jejím zpracováním
a zveřejněním v rámci školního systému Google Workspace.

Rozsah a nastavení aplikací a používaných služeb vychází z aktuálních potřeb školy a může
docházet k jeho změně. O důležitých změnách budou uživatelé informováni. Škola nenese žádnou
odpovědnost za ztráty dat způsobené změnou nastavení služeb.
Uživatel se zavazuje užívat, nahrávat či sdílet pouze obsah, který není nezákonný.
Odkazy na meety, odkazy na soubory, podobu e-mailových adres uživatel chrání proti možnému
zneužití, a to zejména tím, že je nesdílí mimo uživatele z naší školy.
Při realizaci videokonferencí je pro zkvalitnění komunikace doporučeno používat mikrofon
a videokamery. Souhlas se zpracováním osobních údajů v podobě obrazového a zvukového
materiálu není vyjádřen písemně, ale zjevným svolením je zapnutí zařízení (mikrofonu, videokamery).
Uživatel je povinen v případě ztráty či zcizení zařízení, na kterém byl k uživatelskému účtu školní
Google Workspace trvale přihlášen, bezodkladně zajistit změnu přístupového hesla a neprodleně
informovat administrátora systému o této skutečnosti.
Uživatel provádí veškeré operace s uživatelským účtem na vlastní odpovědnost. Zásahy, které naruší
bezpečnost či soukromí jiných uživatelů budou řešeny s kompetentními orgány (Policie České
republiky, Úřad na ochranu osobních údajů, aj).

Podpora
●
●

●

Uživatelské přístupy koncových uživatelů nezakládají nárok na poskytnutí technické podpory
společností Google.
Technickou podporu uživatelům zajišťuje administrátor systému. Požadavky lze zasílat na e-mail
gadmin@gvid.cz. Reakční doba je pro žáky a učitele jeden pracovní den, pro ostatní uživatele dva
pracovní dny. Doba řešení se odvíjí od konkrétního požadavku a jeho priority.
Technickou podporu koncovým uživatelům poskytuje škola bezplatně.

PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ UŽIVATELSKÝCH ÚČTŮ GOOGLE NA GVID 2020/2021 – verze 9. 4. 2021

2/2

