Jak se zaregistrovat do školy on line pomocí PINu
PIN

je desetimístné číslo, které získá student/rodič – od třídního učitele a PIN má tvar:
Například 0639662540
Pomocí PINu se nevstupuje do systému Škola OnLine.

PIN složí pouze pro jednorázové použití a to pro vytvoření vlastního účtu, pomocí kterého se
budete přihlašovat do systému Škola OnLine. Po vytvoření tohoto účtu je PIN nepotřebný.

Postup, jak si vytvoříte pomocí PINu vlastní účet:
•
•
•

Do internetového prohlížeče zadejte adresu www.skolaonline.cz a zadejte Enter
V prohlížeči se zobrazí portál Škola OnLine
Klikněte na Registraci …

Po přečtení podmínek klikněte, že s uvedenými podmínkami souhlasíte

•

Přečtěte si pozorně zobrazený text a do formuláře vyplňte své údaje viz. níže:

•
•
•
•
•

napište své jméno
jako je na předaném podkladu ze školy
napište své příjmení
jako je na předaném podkladu ze školy
napište svůj PIN
vyplňte pozorně a přesně
do spodního pole
opište vygenerovaný kontrolní řetězec. V tomto případě
podle obrázku je tento řetězec
PET2T
klikněte na ověření PINu

Zadané údaje musí souhlasit s údaji, které jsou registrované v systému Škola OnLine a
kontrolují se v proceduře Ověření PINu. Proto tyto údaje opište pozorně.

Dále se řiďte uvedeným postupem na obrazovce.
Toto se provádí pouze jednou.

Při dalším vstupu do školy on line se budete přihlašovat svými zadanými údaji. Ty zapíšete
přímo do tohoto formuláře na úvodní stránce:

Formulář pro vstup do systému
Škola OnLine na
www.skolaonline.cz

PAMATUJTE SI
a

přihlašovací jméno
heslo

Pokud se vám nepodaří přihlásit se do svého účtu více než 5x – systém účet
z bezpečnostních důvodů zablokuje. Musíte kontaktovat administrátora Školy OnLine.

Pokud se vám z nějakých důvodů nepodaří vlastní účet vytvořit, kontaktujte administrátora
Školy OnLine například Ing.Augustina Bernarda na telefonu 483 359 205 nebo Mgr.Petra
Froňka na telefonu 483 359 220. Pokud budete připojeni k internetu svým počítačem – je
možné váš účet vytvořit po telefonu.

Vyhotovil: Ing.Bernard 483 359 205 dne 11. listopadu 2011

