Návod ŽÁK

Přihlášení do ŠKOLY ONLINE
-

do školního e-mailu Ti přišel PIN, který budeš potřebovat k registraci, připrav si ho
1) vstup do ŠKOLY ON-LINE

https://www.skolaonline.cz/

a) registrace – děláš pouze při 1. přihlášení

b) ověření PINu
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c) zadáš PIN, který máš ve školním e-mailu, své jméno, příjmení a ověřovací kód
(kontrolní řetězec) – pozor údaje musí být správně, jinak se nelze registrovat

d) napiš si uživatelské jméno a heslo, pod kterým se budeš přihlašovat, zadej také email, kam Ti případně přijde HESLO NOVÉ

(už. jméno si vytvoř takto: jméno.příjmení, vymysli si heslo, aby sis ho
pamatoval/a, zadej školní e-mail)
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e) vstup do Školy OnLine

ZDE SE ODHLÁSÍŠ
ÚVODNÍ STRÁNKA ŠKOLY ONLINE – rychlý přehled

ZDE UVIDÍŠ
SVŮJ ROZVRH
NA DANÝ
TÝDEN

ZDE UVIDÍŠ
ZPRÁVY

ZDE
POSLEDNÍ
ZNÁMKY

ZDE
POCHVALY,
POZNÁMKY,
DŮTKY
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2) ZNÁMKY
- HODNOCENÍ – VÝPIS HODNOCENÍ – HODNOCENÍ ŽÁKA/STUDENTA

-

OTEVŘE SE TI ŽK
zde najdeš všechny předměty i známky, pokud na danou známku klikneš, uvidíš, za co
jsi ji získal

-

růžové pole Celkový průměr Ø zobrazuje, co ti prozatím vychází za známku

-

na liště také nalezneš váhy 1-5, které udávají, jakou váhu daná známka pro učitele má
(úkoly, testy, ústní zkoušení, aktivity, …)
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-

nebo si můžeš vybrat – HODNOCENÍ – VÝPISY HODNOCENÍ – PRŮBĚŽNÉ
HODNOCENÍ, zde najdeš známky seřazené dle data

3) ROZVRH
- na úvodní stránce vidíš také rozvrh na aktuální týden
- pokud Ti u nějakého předmětu svítí zelené Z, znamená to, že jsi při této hodině získal
nějakou známku, pokud na Z klikneš, uvidíš jakou a z čeho
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ZPRÁVY ZE ŠKOLY
- přes tuto aplikaci je možné zasílat do ŽK pochvaly, poznámky, vzkazy, atd., VŠE VIDÍ I
RODIČE

Ty nám také můžeš psát či odepisovat.
a) vyber Zprávy

b) zde nalezneš přijaté a odeslané zprávy, nebo zde můžeš zprávu vytvořit

c) posílání zpráv – vyber komu, doplň ostatní kolonky a dej odeslat, danému učiteli zpráva
přijde také do této aplikace, pokud chceš, můžeš zaškrtnout kolonku E-mail, zpráva půjde i do
jeho e-mailu

Ostatní funkce prozatím nejsou zprovozněny!
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ŠKOLA ONLINE má také mobilní
aplikaci, pokud si ji stáhneš, přihlašuješ se
pomocí stejných údajů.

Pokud zapomeneš heslo, můžeš si ho sám znovu obnovit.
1) Na úvodní stránce vybereš: Zapomněli jste heslo?

2) Vyplníš e-mail, který sis nastavil/a, zadáš své přihlašovací jméno,
opíšeš ověřovací kód a dáš pokračovat. Na zadaný e-mail Ti přijde
pokyn k vytvoření hesla nového.

