
Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, příspěvková organizace 

VZOR - přístupové údaje pro žáka do základních elektronických systémů školy 

(Tyto údaje jsou jen pro Tebe, chraň si svoje soukromí a nikomu je neříkej, ani nejlepším kamarádům)  

Příjmení a jméno: Otokárek Jan      Ročník a třída: 1. X Třídní učitel: Mgr. Jan Komenský 

ŠKOLNÍ POČÍTAČ, MOODLE, WI-FI  

Uživatelské jméno (login) a heslo pro přihlášení do školního počítače, do Moodle a na školní Wi-Fi (Wi-

Fi je nutné osobně registrovat u správce sítě, je pro žáky od 4. ročníku). Heslo je tvořeno prvním malým 

písmenem, druhým velkým písmenem, rovnítkem a pěti číslicemi. Pro šk. počítač si žák heslo může změnit. 

Uživatelské jméno: otokarek  

Heslo: aB=12345 

 

OFFICE 365 

 Uživatelské jméno (e-mail žáka) a heslo pro systém Office 365 (pro práci v Teams, Word365, a další). 

Heslo je stejné jako pro školní počítač, Moodle a Wi-Fi (pokud si ho žák v minulých letech nezměnil). 

Uživatelské jméno: otokarek@zsobrezinycz.onmicrosoft.com 

Heslo: aB=12345 

 

BAKALÁŘI 

 Uživatelské „rodičovské“ jméno a heslo pro systém Bakaláři obdrželi rodiče při nástupu žáka 

do 1. třídy. Uživatelské „žákovské“ jméno a heslo obdržel žák na začátku 4. ročníku. Tyto údaje nelze zpětně 

dohledat, proto v případě ztráty přihlašovacích údajů vygenerujeme údaje nové. Od 4. ročníku je nutné, aby 

rodič a žák používal každý svůj účet, protože rodičovský a žákovský účet se liší ve využití při výuce. 

Jméno je tvořeno z 5 písmen příjmení a 5 číslic, heslo z 8 náhodných znaků. 

(údaje rodičů) login: Otoka12754   heslo: 2P3PccK8 

(údaje žáka)   login: Otoka44685     heslo: W5s84711 

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA 

 Uživatelské jméno a heslo pro přihlašování obědů obdrželi rodiče při nástupu žáka do 1. třídy. Jméno a 

heslo je stejné, je tvořeno z 5 písmen příjmení a 4 číslic, heslo si může žák změnit. V případě ztráty údajů 

kontaktujte pracovnici školní jídelny: paní Čeloudová, e-mail: obedy@zsobreziny.cz, tel: 565 598 170 

Jméno: Otoka4199 

Heslo: Otoka4199 

 Výchozí adresa s odkazy na přihlášení je www.zsobreziny.cz  

Podrobné informace, jak se přihlásit a jak pracovat v jednotlivých systémech, včetně ukázkových videí, 

naleznete na https://www.zsobreziny.cz/elektronicke-sluzby  

 Pokud narazíte na nějaký problém, který souvisí s výše uvedenými údaji, kontaktujte prosím zástupce 

ředitele školy: Mgr. Robert Srbecký, e-mail: srbecky.robert@zsobreziny.cz, tel.: 565 598 154  
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