Registrace



Jednorázová akce – nutné vytvořit účet na počítači – nelze z mobilní aplikace!
Čtěte pozorně všechny instrukce. Ty, které jste dostali e-mailem, případně vytištěné, od
třídních učitelů, ale i ty, které se vám v průběhu registrace budou objevovat na jednotlivých
stránkách.

Registrační údaje (máte/dostanete od třídních učitelů )






PIN
Jméno a příjmení – POZOR – při registraci je nutné zadat jméno a
příjmení přesně ve formátu, jaký je uvedený v instrukcích od
třídních učitelů. A to i v případě, že je uvedené chybně! Případnou
chybu nahlásíte třídnímu učiteli, ale při registraci použijete vytištěné
údaje, včetně diakritiky a velkých či malých písmen.
Uživatelské jméno – zvolíte si sami během registrace
Heslo – zvolíte si sami

Rodičovský × žákovský účet
Jsou mezi nimi drobné rozdíly a je potřeba, aby rodiče využívali rodičovský přístup a žáci zase
žákovský přístup!
Webové stránky




Úvodní stránka ŠO – www.skolaonline.cz
Registrace a přihlašování – portal.skolaonline.cz
Uživatelská příručka – https://aplikace.skolaonline.cz/dokumentace/KS/verejnost/

Přihlášení
Na webu




Na stejné stránce – portal.skolaonline.cz
Uživatelské jméno – které jste si zadali při registraci
Heslo – které jste si zadali při registraci

V mobilní aplikaci



Stáhnout aplikaci Škola OnLine
https://www.skolaonline.cz/Moduly/Mobiln%C3%ADaplikace.aspx
Přihlašovací údaje – stejné jako na webu

1

Využití Školy OnLine
Obecné
Všímejte si popisků, instrukcí, vysvětlivek, legendy a různých výběrových a zaškrtávacích políček!
Velmi často se nachází v dolní části stránky.
Např.:

Docházka




Kalendářní – přehled – který den a kolik hodin chyběl
Absence v předmětech – podle školního řádu zameškanost v jednotlivých předmětech nesmí
překročit 30 %
Omlouvání absence – pouze z rodičovského účtu!

Hodnocení (žákovská knížka)





Hodnocení žáka – tabulkový přehled hodnocení ve všech předmětech
Průběžné hodnocení – hodnocení s popisem – jako v klasické ŽK
Chování – pochvaly, poznámky, zapomínání…
Podepisování známek – pouze z rodičovského účtu!

Výuka





Domácí úkoly – odevzdávání domácích úkolů pouze ze žákovského účtu!
Výukové zdroje
o obecné
o přidělené ke konkrétní hodině – najdete u konkrétní hodiny v rozvrhu, ale také
v přehledu výukových zdrojů
Informace k výuce
o seznam vyučujících
o informace k předmětu
o probrané učivo

Komunikace



Přijaté/odeslané zprávy
Odeslat zprávu – pozor – nelze připojit přílohu a hůře se ve zprávách vyhledává – je vhodnější
používat (školní) e-mail

Ostatní moduly


Knihovna – seznam knih ve školní knihovně a v anglické knihovně

Správa aplikace



Nastavení – parametry aplikace, heslo, změna období – přepnutí do jiného šk. roku
Statistiky – přehled přihlášení do aplikace
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