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Vnitřní směrnice školy 
 

 Kybernetická bezpečnost 

 

Komunikace 

1. Základní škola Hranice, Tř.1. máje, příspěvková organizace je zaregistrovaná a ke 

komunikaci využívá G Suite for Education. Všichni žáci a zaměstnanci školy jsou 

povinni využívat jednotlivé nástroje Google ke komunikaci, která se týká výuky a chodu 

školy. Jedná se o využívání flexibilních a bezpečných nástrojů v online prostředí. Správce 

sítě pověřuje ředitel školy. Ten v systému nastaví dostupnost aplikací a omezení služeb 

dle požadavků a potřeb za souhlasu ředitele školy. Doména školy je zsmaje.cz 

2. Přehled jednotlivých nástrojů: 

Google email -  slouží ke každodenní komunikaci mezi žáky a vyučujícími navzájem.  

Všichni žáci a pracovníci školy mají vytvořen svůj školní email s doménou zsmaje.cz, 

Google Cloud/Disk - neomezené úložiště pro dokumenty, tabulky, nákresy, videa, 

prezentace apod., a možnost jejich dalšího sdílení pouze v rámci domény zsmaje.cz, 

Google Classroom/Učebna -  slouží při výuce jak během prezenční výuky tak také v 

době distanční výuky, 

Google Meet – videokonference -  nástroj bezpečného prostředí pro online hodiny, 

Google Fotky – neomezené úložiště pro bezpečné uložení svých fotografií, 

Google Jamboard – interaktivní tabule sloužící při online výuce. 

3. Jednotlivé Google nástroje a práce s nimi jsou zařazeny do výuky od 5.třídy v hodinách 

informatiky. 

4. ŠkolaOnline – žáci, zákonní zástupci a pedagogičtí pracovníci využívají tuto webovou 

aplikaci umožňující rychle a efektivně zpracovávat veškerou školní agendu. Každý žák a 

zákonný zástupce má od 3.třídy vytvořen jedinečný účet. Všechna data a údaje jsou 

zabezpečena na základě „Zásad o ochraně osobních údajů“. Bližší informace zde: 

https://www.skolaonline.cz/O%C5%A0koleOnLine/Bezpe%C4%8Dnost.aspx  

 

Bezpečnost 

1. Bezpečnost na internetu je součástí ŠVP a žáci se o ní učí přiměřenou formou dle věku, od 

začátku školní docházky.  

https://www.skolaonline.cz/O%C5%A0koleOnLine/Bezpe%C4%8Dnost.aspx


2. E-Bezpečí – project UP v Olomouci – dlouhodobá spolupráce formou vzdělávacích besed, 

projektů a jiných aktivit pro žáky ale i jejich zákonné zástupce. 

3. V zájmu ochrany žáků a pracovníků školy platí dle školního řádu, že žáci mají zákaz 

používání všech elektronických zařízení v celém areálu školy, pokud vyučující neurčí 

jinak. Nezbytná komunikace mezi žákem a jeho zákonným zástupcem se řeší 

individuálně, případně kontaktováním sekretariátu školy. (viz školní řád) 

4. K práci s internetem, mimo hodin informatiky, jsou využívány tablety, které jsou 

majetkem školy a mají jasně daného správce, kterého pověřuje ředitel školy. Všichni žáci 

jsou vždy poučeni o zásadách bezpečného používání těchto zařízení a také o bezpečném 

chování na internetu. Správce tablety pravidelně kontroluje.  

Prevence 

1. V rámci bezpečného prostředí ve škole a budování dobrého klimatu mezi žáky, rodiči a 

pracovníky školy je každoročně vypracován preventivní plán školy jehož součástí je i 

kybernetická bezpečnost (kyberšikana, kybergrooming, sexting apod.). Tento plán je 

dostupný na webových stránkách školy. 

2. Metodik prevence, kterého pověřuje ředitel školy, řeší problémy ohledně bezpečnosti 

žáků vždy diskrétně a o šetření informuje zákonné zástupce a vedení školy. 

3. Součástí dokumentace školy jsou vytvořeny krizové plány (Co dělat když ..) a všichni 

zaměstnanci se řídí nejenom nimi, ale také dalšími metodickými doporučeními MŠMT.   

 

V Hranicích dne:  1.9.2020     Zpracoval: Mgr. Ivan Straka 

          ředitel školy  

 
 

 


