
 
 

Postup pro získání licencí Office 365 ProPlus pro žáky 1. až 3. ročníku naší školy 

 

Vážení rodiče,  

jak jste se mohli dočíst v posledním čísle Bezručova zpravodaje, jsme první základní školou v Hradci Králové, která pro 
potřebu výuky i soukromých aktivit zabezpečila svým žákům bezplatný licenční program Microsoft Office 365 ProPlus 
pro žáky, který funguje jako benefit k předplatnému Office 365, které škole platí její zřizovatel. 

Každému žákovi školy, počínaje 4. ročníkem, jsme vytvořili jeho vlastní mailovou adresu o kapacitě 50 GB ve tvaru 
prijmeni.jmeno@zak.bezrucka.cz, která bude po dobu docházky na Bezručku sloužit výhradně pro jeho soukromé 
využití.  

Součástí každého žákovského účtu v Office 365 je osobní soukromá knihovna OneDrive pro firmy (OneDrive for 
Business) o velikost 1TB (1 TeraBajt) určená pro ukládání dat a práci s jakýmikoliv dokumenty. OneDrive mimo jiné 
umožňuje rozsáhlé funkce sdílení dokumentů – se spolužáky, rodinou, ale i s vyučujícími školy (úkoly, samostatné 
práce, prezentace atd.), kteří také všichni mají svoje úložiště OneDrive pro firmy. 

Součástí OneDrive jsou i online verze programů Word, Excel, PowerPoint i dalších, přímo ve webovém prohlížeči se 
spouští mírně zjednodušená, ale pro běžnou práci dostačující verze příslušného programu. 

A asi největší bonus programu Office 365 ProPlus je pro žáky to, že přímo ze svého nově zřízeného účtu mají možnost 
(nikoliv povinnost) nainstalovat si doma vždy nejaktuálnější a také nejvyšší verzi kancelářského balíku Office 
Professional Plus až na 5 svých soukromých zařízení. Aktuálně se jedná se o MS Office 2013 pro stolní počítače, 
notebooky či tablety se systémem Windows, ale i o mobilní zařízení iPad, iPhone, Windows Phone, telefony se 
systémem Android (pro tablety s Androidem je aplikace Office Mobile ohlášena na první čtvrtletí roku 2015). 

Jediná podmínka fungování žákovských licencí je to, že se každý žák musí minimálně jedenkrát za měsíc přihlásit ke 
svému účtu, jinak licence zanikne. 

Začali jsme 4. třídou, protože od čtvrté třídy se na naší škole vyučuje informatika. Nebráníme se však zpřístupnit výše 
uvedené služby i mladším dětem. Ale u nich pouze na základě vyjádření rodičů, že chtějí, aby i jejich dětem byly služby 
MS Office 365 ProPlus zprovozněny. Mladší žáci ještě nemohou s nabízenými službami pracovat v hodinách 
informatiky, přesto se domníváme, že nabídka by mohla řadu žáků i jejich rodičů oslovit.  

Počítejte ale s tím, že vlastní aktivaci účtu (je nesmírně jednoduchá) byste museli uskutečnit s dítětem přímo sami 
doma podle návodu, který Vaše dítě dostane, jeho kopie je pak na webových stránkách školy. 

PaedDr. Zdeněk Kober, učitel, správce sítě školy, kober@bezrucka.cz 

 

 

V případě zájmu vyplňte a předejte třídní učitelce Vašeho dítěte 

 

Přeji si, aby mému synovi – dceři ………………………………………………………………., třída: …………………… 

Byla vytvořena školní mailová adresa a byly mu – jí zprovozněny bezplatné služby licenčního programu Microsoft Office 
365 ProPlus pro žáky. Akceptuji to, že aktivaci účtu dle návodu na stránkách školy + návodu, který dítě dostane ve 
škole, uskutečníme doma sami. 

 

Podpis zákonného zástupce žáka:       datum: 

Základní Škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 


