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Školní program – návod pro rodiče
Mú Školní program je plně funkční v klasických stolních P8 a v prohlížeči 8hrome4 který lze zdarma stáhnout zde
httpJFFwwwúgoogleúcomFintlFcsFchromeF
Lú Pokud se Vám nedaří spustit Školní program v zaměstnání4 je to omezením na firemní sítiú Registraci
doporučujeme provést na domácím počítači4 kde nejsou žádná omezeníú Případně můžete k registraci využít
počítač ve Vaší školeú
Kú Na webu Vaší školy vyhledáte a prokliknete záložku
Školní program4 popřípadě
httpJFFwwwúskolniprogramúczFlogin
Iú Na vstupní stránce Registrace → můžete využít registraci přes Vaše již existující účty a to Aacebook4 9oogle4
Microsoft Live4 nebo pro registraci bez využití výše uvedených služeb proklikem na KLIKNĚTŽ ZSŽú
Tú Jako první uvedete IS Vaší školy šsdělí Vám třídní učitel4 správce školy3 a po zobrazení školy pokračujete
kliknutím na Vybratú Sále vyplníte formulář šv případě registrace přes Aacebook4 9oogle4 Microsoft Live je již
vyplněno jméno a email3 a potvrdíte proklikem na Zaregistrovatú Pokračujte pak dle dalších instrukcíú
Eú Vyplňte uvedené údaje včetně všech Vašich dětí x nezapomeňte na sourozence/ Sále potvrďte tlačítkem
zaregistrovatú Objeví seJ Sěkujeme Vám za registraciú š7yl Vám zaslán email3ú Sržte se instrukcí v emailu a
registraci dokončeteú Počkejte na schválení registrace třídním učitelemú Informace o schválení Vám bude
zaslána emailemú
Zú Přihlaste se na stejné stránce4 kde jste prováděli registraci zadáním registrovaného emailu a hesla a nebo
přes Aacebook4 9oogle4 Microsoft Liveú
Dú V případě4 že využíváte elú žákovskou knížku 7akalářeFŠkolu Online a Stravuúcz4 při prvním přihlášení si
nastavte standardní propojení s aplikacemiJ ŠP→Nastaveníú Přihlašovací údaje do 7akalářů a Školy Online
jsou shodné s údaji při přihlášení do jejich webové aplikace šv případě potřeby kontaktujte správce systému
7akalářFŠOL ve škole4 popřú třídního učitele3ú Přihlašovací údaje do aplikace Stravaúcz byly naimportovány4
pokud ne4 sděluje vedoucí školní jídelnyú Tímto krokem se Vám propojí aplikace natrvaloú Po uložení si
funkce překontroluje kliknutím na záložky ŽKFeŽK a Obědú Bplikaci oběd je nutné otevřít ještě dalším
kliknutím→ Přechod na stravovací aplikaciú Pokud aplikace Oběd nefunguje4 pak ŠP→Nastavení a doplnit
přihlašovací údaje/
5ú Nyní máte Školní program plně k dispozici4 stačí se vždy přihlásit Vámi zaregistrovaným emailem a heslem a
můžete využívat veškeré aplikaceú Pokud zapomenete heslo4 vyžádejte si standardní zaslání prostřednictvím
přihlašovací stránky pod položkou Zapomenuté hesloú Musíte však uvést registrovaný mailú
MGú V případě dotazů se obracejte na třídního učiteleú
MMú ŠP→Socházkaú Zde máte online přehled o příchodu svého dítě do školyú Podmínkou je4 že si se svým dítětem
dohodnete4 že po příchodu do školy přiloží čip k čtecímu zařízeníú Rovněž zde systém zaznamená samostatné
příchody do vybraných učeben a šaten4 které jsou v režimu otevírání na čipú
MLú ŠP→Svačina→Produktyú Můžete si prohlédnout nabídku svačin a nejen toú Výdej produktu lze povolit či
zakázat4 a tak rozhodnete o správném výběru pro své dítěú Butomat vydává pouze bezhotovostně na čip4
takže Vámi zakázané zboží prostě nevydáú
MKú ŠP→Svačina→Kreditú Zde naleznete informace k dobíjení kreditu na čip Vašeho dítěte a dále jeho průběžný
stavú Rovněž zde můžete nastavit automatické dobití čipu z Vašeho kreditu pro rovnoměrné čerpání
dítětem→automac ké dobí jení čipu→volba denně4 týdně4 nebo měsíčněú
MIú ŠP→Svačina→Nákupyú Přehledný výpis nákupů Vašeho dítěte v mléčném a svačinovém automatuú
MTú ŠP→Pokladnaú Zobrazí se idenﬁka ční údaje pro platby záloh do školní online pokladnyú O výši plateb Vás
informuje třídní učitelú Na této stránce máte průběžně zobrazen přehled školních akcí a tomu odpovídající
výpis z platebú Vše probíhá bezhotovostně a přehledněú

