
Apple ve škole 

Apple vytvořil pro školy praktické nástroje, které správcům 
usnadňují nasazování zařízení, pomáhají učitelům s prací 
v hodinách a vytvářejí podmínky pro personalizované studium 
každého žáka. 

Správa zařízení a obsahu 
Apple School Manager je bezplatná webová služba, která 
pomáhá manažerům technologií s nasazováním iPadů a Maců ve 
školách, s vytvářením spravovaných účtů Apple ID pro studenty 
a zaměstnance, s vytvářením soupisek tříd pro aplikace Škola 
a Třída a se správou vzdělávacích aplikací a knih.  

Oprávnění zaměstnanci školy taky můžou pomocí Apple School 
Manageru resetovat hesla a kontrolovat spravovaná Apple ID. 
Apple School Manager udržuje o všech těchto aktivitách záznamy. 

Výuka 
Aplikace Škola umožňuje učitelům a žákům sdílet výukové 
materiály, sledovat pokrok žáků a poskytovat okamžitou zpětnou 
vazbu. Učitelé tak mají možnost přizpůsobovat výuku 
jednotlivým žákům. Když školní administrátor zapne v Apple 
School Manageru pro aplikaci Škola sledování pokroku, příslušná 
data žáků se budou sdílet jen pro ty aktivity, které jim učitel zadá. 
A jen tehdy, když žáci na svých zařízeních používají spravovaná 
Apple ID. Rodiče se na informace o pokroku svého dítěte můžou 
podívat v aplikaci Škola nebo v Nastaveních na iPadu svého dítěte. 

Aplikace Třída umožňuje učitelům spravovat iPady žáků při 
vyučování a pomáhá jim žáky při hodinách vést. Třída 
spravuje zařízení jen tehdy, když jsou žáci fyzicky přítomni 
v době vyučování. Neukládá data a neumožňuje ovládání 
po skončení hodiny. 

Více o produktech Apple pro školství najdete  
na stránce apple.com/cz/education. 

Ochrana soukromí žáků 

Služby a aplikace Apple pro školství vycházejí ze stejného 
integrovaného přístupu k ochraně soukromí, který je základem 
návrhu veškerého hardwaru, softwaru a služeb Apple.  

Informace žáků nikdy nikomu neprodáme a nikdy je nesdílíme 
s třetími stranami pro marketingové nebo reklamní účely. 
Nikdy nevytváříme profily žáků na základě jejich chování  
na webu a neshromažďujeme, nepoužíváme ani nikomu 
nepředáváme informace žáků za jiným účelem než kvůli 
poskytování relevantních vzdělávacích služeb. 

Apple poskytuje účty určené k použití ve školách, které se 
nazývají spravovaná Apple ID. Tyto účty vytváří, vlastní 
a kontroluje škola. Jejich prostřednictvím zpřístupňuje žákům 
iCloud Drive, Knihovnu fotografií na iCloudu, Zálohování, 
aplikaci Škola a funkci Sdílený iPad. Pokud žákům škola vydá 
heslo pro domácí užití, můžou se ke svému účtu přihlásit 
i na svém osobním iPadu nebo Macu doma, aby se dostali 
ke své školní práci. Tyto účty jsou navržené tak, aby chránily 
soukromí žáků, včetně omezení vztahujících se na reklamy, 
nákupy a komunikaci. Je zakázaná možnost nakupovat 
v App Storu, iBooks Storu a iTunes nebo si předplatit 
Apple Music. O distribuci učebních materiálů a aplikací se 
totiž stará škola. Škola může povolit nebo zakázat služby  
jako iMessage, FaceTime nebo zaznamenávání pokroku žáků 
v aplikaci Škola. 

Shoda se zákony na ochranu soukromí žáků 
Školy můžou používat funkce a služby Apple pro školství 
v souladu se svými povinnostmi podle předpisů COPPA 
a FERPA ve Spojených státech, GDPR v EU a dalších 
příslušných zákonů na ochranu soukromí v jurisdikcích, 
ve kterých je Apple School Manager k dispozici. 

Více o ochraně osobních údajů a zabezpečení 
v produktech Apple pro školství najdete v článku 
support.apple.com/cs-cz/HT208525.

Přehled o ochraně 
soukromí pro rodiče  
Apple pokládá soukromí za základní lidské právo.  
Proto s ochranou soukromí a zabezpečením počítáme 
od počátku u všech našich produktů včetně aplikací 
a služeb pro školství. Když školy v Apple School Manageru 
vytvoří účty a nakonfigurují pro své žáky zařízení 
a aplikace, můžou se spolehnout, že Apple veškerá data 
použije jen pro vzdělávací účely. Tento dokument obsahuje 
přehled produktů Apple používaných ve škole a jejich 
vestavěných mechanismů na ochranu soukromí.

Poznámka: Některé služby, aplikace a knihy nemusí být dostupné ve všech zemích, lokální dostupnost si ověřte.
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Učení s iPadem a Macem 

Při učení s technologií jde o víc než jen o psaní referátů 
a používání internetu. iPad a Mac dávají každému studentovi 
širokou paletu nástrojů na vyjádření svých myšlenek, řešení 
problémů a tvorbu prací, na které můžou být pyšní. Při 
navrhování našich produktů myslíme na tvůrčí potenciál 
každého jednotlivce. Díky tomu se vaše dítě může učit 
poslechem, sledováním, dotýkáním se a tvořením.  

Výkonné aplikace na práci a tvorbu 
Pages, Numbers a Keynote jsou ideální aplikace pro studenty 
a učitele na vytváření pěkných referátů a knih, promyšlených 
tabulek a přesvědčivých prezentací.  

GarageBand, iMovie a Clips umožňují studentům a učitelům 
skládat hudbu, střihat dokumentární filmy nebo nahrávat 
krátké videoklipy. 

Swift Playgrounds na iPadu umožňuje zábavně a interaktivně 
začít s kódováním ve Swiftu – našem výkonném 
programovacím jazyce. 

V těchto bezplatných aplikacích mají studenti všechny 
nástroje, co potřebují na práci a na dokonale osobité vyjádření 
svých tvůrčích nápadů. Seminární práci můžou vypracovat 
jako dokumentární film v iMovie. Poezii můžou zhudebnit 
v GarageBandu. Nebo můžou společně v Pages udělat 
z referátu digitální knihu s fotkami a ilustracemi. 

Podpora učení vašeho dítěte 
Víc o iPadu, Macu, vestavěných aplikacích a o tom, 
jak se používají ve školách, si můžete přečíst na  
apple.com/cz/education.  

Vytvářejte společně zábavné rodinné projekty. V iMovie můžete 
zachytit rodinnou akci, v GarageBandu nahrát hudební doprovod 
k promítání rodinných fotek a v Keynotu dát dohromady prezentaci 
o posledním rodinném výletu. Při spolupráci se svým dítětem 
na krátkých projektech si osaháte všechny možnosti těchto 
nástrojů. A určitě dostanete spoustu nápadů do budoucna.   

Pro začátek si se svým dítětem projděte několik aktivit 
z našeho studijního plánu Everyone Can Create: 
www.apple.com/education/everyone-can-create. 

Nastavení iPadu a Macu 

Na zajištění optimální konfigurace zařízení pro výuku můžou 
školy používat software na správu mobilních zařízení (MDM). 
Jeho pomocí nakonfigurují nastavení a zásady pro přístup 
k síti, bezpečný obsah na webu, aktualizace softwaru a další. 
MDM kromě toho umožňuje školám distribuovat studentům 
výukové aplikace a knihy. 

Na zařízení ve vlastnictví školy bývají nastavení správy pevná. 
Pokud student nosí do školy své vlastní zařízení, dá se toto 
zařízení spravovat až po jeho připojení k řídicímu softwaru 
školy. Nastavení definovaná systémem MDM pak můžete 
kdykoli odebrat.  

Rodiče a studenti by se měli seznámit se školním řádem 
ohledně přijatelného používání, e-mailu a zpráv, přístupu 
k obsahu a aplikacím. 

Aplikace 
iPad a Mac se prodávají se sadou výkonných aplikací Apple: 
Pages, Numbers, Keynote, iMovie a GarageBand. Na zařízení 
vydaném školou pak může správce zvolit, které další studijní 
aplikace se mají nainstalovat; stejně tak může i omezit 
možnost studentů stahovat další aplikace.  

Seznam všech nainstalovaných aplikací je na iPadu v aplikaci 
Nastavení. Další výborné vzdělávací aplikace, které vybírají 
pedagogové a Apple, pak v App Storu na iPadu najdete 
v kategorii Školství. 

Omezení 
Na osobních zařízeních můžou rodiče svým dětem pomocí 
rodičovské kontroly v aplikaci Nastavení zablokovat nebo 
omezit určité aplikace a funkce. Například filmy nebo hudbu 
můžou omezit podle věkové vhodnosti, můžou zablokovat 
určité aplikace a webové stránky a taky můžou zamezit 
sdílení soukromých dat, jako je třeba poloha dítěte. Více 
o nástrojích, které poskytujeme rodičům, aby mohli podle 
svých představ nadefinovat, co můžou děti se svými 
zařízeními dělat, najdete na www.apple.com/families.
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Pomáháme vašemu dítěti stát se dobrým digitálním občanem 
Je k dispozici celá řada zdrojů, které studentům pomůžou dělat na webu bezpečná, chytrá a etická rozhodnutí a které poslouží 
jako vodítko pro školy a rodiče. Například celou řadu příruček pro rodiny najdete na www.commonsensemedia.org.  

Na bezplatných workshopech v prodejnách Apple Store se rodiče můžou seznámit s funkcemi iOS, které jim pomůžou mít 
pod kontrolou to, co jejich děti na svých zařízeních vidí a dělají. Plánované workshopy věnované nejrůznějším tématům 
najdete na stránce www.apple.com/today.

https://www.commonsensemedia.org
https://www.apple.com/today/
https://apple.com/cz/education
https://www.apple.com/education/everyone-can-create/
https://www.apple.com/families
https://www.commonsensemedia.org
https://www.apple.com/today/
https://apple.com/cz/education
https://www.apple.com/education/everyone-can-create/
https://www.apple.com/families

