
  Informace pro rodiče 

Vážení učitelé, 

služba Škola na dlani umožňuje snadné zasílání zpráv mezi učiteli a rodiči či žáky. Vám, učitelům, 

nabízí velké ulehčení při oslovování většího počtu rodičů či žáků najednou a také při správě odpovědí 

na Vaše zprávy. Zprávy od Vás budou rodičům a žákům doručovány do jejich e-mailových schránek, 

stejně tak jejich zprávy budou Vám doručovány na Vámi zadaný e-mail. Současně všem uživatelům 

budou zprávy přehledně dostupné i ve webové aplikaci. 

Pro využívání služby je potřebná registrace pomocí přístupového kódu, který obdržíte od správce 

aplikace ve Vaší škole.  

Návod k registraci: 

1. Na internetové stránce www.skolanadlani.cz zvolte „Registrace – vstup kódem“. 

2. Vyplňte Číslo uživatele a Kód, které jste obdrželi na lístečku od správce. 

3. Vyplňte kontaktní údaje, zejména svůj e-mail, na který Vám budou zasílány zprávy. Rodičům i 

žákům zůstane tento e-mail skrytý – můžete tak bez obav zadat i svůj osobní. Současně Vám 

tento e-mail bude sloužit jako přihlašovací údaj (login). 

4. Po vyplnění registračního formuláře Vám bude zaslán aktivační e-mail. Ve své e-mailové 

schránce dokončete registraci kliknutím na odkaz „Dokončit registraci“.  

Další informace: 

 Chcete-li, aby Vám zprávy chodily na více e-mailů (pracovní + osobní), vyplňte položku 

„Alternativní e-mail“ v Nastavení účtu. Alternativní e-mail neslouží pro přihlašování, ale 

pouze pro doručování zpráv. 

 Jste-li současně učitel a rodič, je třeba si založit dva samostatné účty – jeden učitelský a jeden 

rodičovský. Pro zasílání zpráv do jedné e-mailové schránky pak u jednoho z účtů využijte 

položku „alternativní e-mail“.  

Např.:  rodičovský účet: novakova@seznam.cz  

učitelský účet:  novakova@skola.cz , alternativní e-mail novakova@seznam.cz  

 Vámi zadané e-mailové adresy jsou všem ostatním uživatelům skryté. V systému vystupujete 

pouze jako „učitel“, svým jménem a příjmením. Nemusíte tak mít obavy o jejich zneužití. 

 Na všechny Vaše zprávy mohou rodiče i žáci jednoduše odpovídat, stejně tak Vy můžete 

okamžitě reagovat na jakékoliv dotazy od rodičů. Jako učitelé můžete rovněž využít možnosti 

vložení ankety či žádosti o potvrzení přečtení, aby odpověď byla pro adresáty ještě 

jednodušší. Ve Vašem účtu máte neustále dostupný přehled odpovědí žáků i rodičů. 

VAŠE ZPRÁVY BUDOU DORUČENY POUZE REGISTROVANÝM RODIČŮM A ŽÁKŮM V DOBĚ 

ODESÍLÁNÍ ZPRÁVY. VYČKEJTE PROTO SE ZAHÁJENÍM KOMUNIKACE POMOCÍ TÉTO NOVÉ SLUŽBY 

AŽ DO DOBY CCA 1 TÝDEN PO ROZDÁNÍ PŘÍSTUPOVÝCH ÚDAJŮ! 

V případě jakýchkoliv dotazů či technických problémů kontaktujte provozovatele služby: 

DATABOX s.r.o., info@skolanadlani.cz , tel: 734 750 380. 
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