Apple a školství
Seznámení se spravovanými Apple ID
Při nasazování produktů Apple ve škole je důležité rozumět tomu, jak spravovaná Apple ID podporují
služby, které by vaši studenti a učitelé mohli potřebovat. Spravovaná Apple ID jsou účty navržené
speciálně pro školy, které studentům a učitelům umožňují přizpůsobit si zařízení a přistupovat
ke klíčovým službám společnosti Apple.
V mnoha státech a regionech platí zákony, které vyžadují, aby školy chránily údaje studentů a omezily
způsoby jejich použití. Spravovaná Apple ID jsou navržená tak, aby základním a středním školám
pomáhala plnit požadavky na ochranu osobních údajů studentů. Účty jsou určené studentům všech
věkových kategorií a mají školám usnadnit hromadné vytváření a správu účtů.

Co jsou spravovaná Apple ID?

Funkce pro učitele a studenty

Spravovaná Apple ID jsou speciální účty vytvořené
nebo vlastněné školou. Uživatelům umožňují přístup ke
službám Apple. Spravovaná Apple ID jsou navržená tak,
aby splňovala potřeby škol v oblasti ochrany osobních
údajů a zabezpečení, včetně omezení nákupů
a komunikace i správy na základě rolí.

Spravovaná Apple ID umožňují přístup ke klíčovým
službám iCloudu, které se běžně používají ve vzdělávání,
a k některým dalším funkcím vytvořeným speciálně
pro školy.

Neexistují žádné technické požadavky na nasazení
zařízení s Apple ID. Zařízení Apple je možné spravovat,
aplikace se dají šířit a aplikaci Třída pro iPad může uživatel
nasadit i bez Apple ID v zařízeních. Promyslete, jaké
služby Apple plánuje vaše škola používat, a vyhodnoťte
nejlepší způsob přechodu na spravovaná Apple ID.
Nezapomeňte, že standardní Apple ID se nedají převést
na spravovaná Apple ID.
Mezi spravovanými Apple ID a standardními Apple ID
existují zásadní rozdíly. Pokud se škola rozhodne
povolit ve svém prostředí standardní Apple ID, musí
vědět, že smluvní podmínky platné pro účty se liší od
spravovaných Apple ID, která jsou určena speciálně
pro školní prostředí. Používání běžných Apple ID se řídí
smluvními podmínkami pro spotřebitele, včetně zásad
ochrany osobních údajů. Školy by se s těmto zásadami
shromažďování a používání údajů měly seznámit.

• Rozšířené úložiště na iCloudu. Spravovaná Apple ID
mají na iCloudu zdarma k dispozici 200GB úložiště.
• Přístup ke službám iCloudu. Služby iCloudu zahrnují
Sdílený iPad, iCloud Drive, Fotky, Safari, Poznámky,
News, Kalendáře, Připomínky a Zálohu.
• Škola. Seznamy studentů vytvořené v Apple School
Manageru jsou automaticky dostupné v aplikaci Škola.
Kromě toho se v Apple School Manageru dá volitelně
zapnout i hlášení pokroků studentů.
• Institucionální obnovení hesel. Učitelé můžou
obnovit hesla spravovaných Apple ID studentů
i bez pomoci IT oddělení.
• Spolupráce v iWorku. Učitelé a studenti ve stejné
organizaci můžou spolupracovat prostřednictvím
iWorku a Poznámek.
• Knihy (nejsou dostupné ve všech oblastech).
Knihy, včetně hromadně nakoupených, se dají přidělit
ke spravovaným Apple ID.
• Spravované kurzy iTunes U. Seznamy studentů
je možné importovat do spravovaného kurzu v Apple
School Manageru, takže studentům nemusíte posílat
pozvánky do kurzu.
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Přizpůsobené pro vzdělávání

Funkce pro správce

Protože spravovaná Apple ID slouží pouze ke vzdělávacím

Abychom školám pomohli s vytvářením a správou účtů

účelům, jsou některé funkce deaktivovány kvůli ochraně

pro všechny studenty, učitele a zaměstnance, vytvořili

osobních údajů studentů a učitelů.

jsme speciální funkce spravovaných Apple ID, které se dají

• Nákupy. Komerční služby jsou u spravovaných Apple ID
vypnuté, takže nákupy z App Storu, Apple Books, iTunes

spravovat v Apple School Manageru.
• Hromadné vytváření účtů. Pomocí Apple School Manageru

a Apple Music nejsou podporovány. Učitelé ale můžou pro

můžou školy pro studenty a zaměstnance snadno vytvářet

svou organizaci získat v Apple School Manageru přístup

účtyvlastněné školou. Správce může synchronizovat

k nákupním aplikacím a knihám, pokud to škola povolí.

data v seznamu studentů s podporovaným studentským

• E-mail. E-mail není u Apple School Manageru dostupný.
• Najít iPhone. Tato funkce je u spravovaných Apple ID
vypnutá. Pro zařízení vlastněná institucí může vaše škola
k nalezení ztraceného zařízení a přehrání identifikačního
zvuku použít režim ztráty MDM.
• Apple Pay, Wallet. Ke službám jako Apple Pay a Wallet
se pomocí spravovaného Apple ID nedá přistupovat.
• FaceTime a Zprávy. FaceTime a Zprávy jsou ve výchozím
nastavení deaktivovány. Škola se ale může rozhodnout,
že je prostřednictvím Apple School Manageru aktivuje.
• Program Apple Teacher. Se spravovaným Apple ID není
k dispozici přístup na portál programu Apple Teacher.

informačním systémem nebo pomocí automatizovaného
nahrávání souborů CSV.
• Nové role a oprávnění. Správci můžou pro učitele
a zaměstnance vytvářet nové role a oprávnění. Můžou třeba
povolit učitelům nákupy aplikací a knih v Apple School
Manageru nebo přidávání správců.
• Ochrana osobních údajů a zabezpečení. Díky funkcím
ochrany osobních údajů a zabezpečení je ve službách Apple
vždy vynucené šifrování dat a blokují se cílené reklamy.
• Funkce správy. Konkrétní nastavení účtu pro správu
spravovaných Apple ID zahrnují auditování, obnovení
hesel a možnost správy podle místa.
Pokud chcete se spravovanými Apple ID začít, přihlaste
se na webu school.apple.com.
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