
  
Informace pro rodiče 

Vážení rodiče, 

naše škola se v tomto školním roce rozhodla rozšířit možnosti vzájemné komunikace mezi školou a 

rodinou a využít službu Škola na dlani, která umožňuje snadné zasílání zpráv mezi učiteli a rodiči. 

Zprávy ze školy týkající se Vašeho dítěte Vám budou doručovány na Vámi zadaný e-mail a současně 

Vám budou přehledně dostupné i ve webové aplikaci po přihlášení do Vašeho účtu. 

Pro využívání služby je potřebná registrace pomocí přístupového kódu, který obdržíte ze školy.  

Návod k registraci: 

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

2. Vyplňte Číslo žáka a Kód, které jste obdrželi na lístečku ze školy. 

3. Zvolte Vytvořit rodičovský účet. 

4. Vyplňte kontaktní údaje, zejména svůj e-mail, na který Vám budou zasílány zprávy ze školy a 

současně Vám bude sloužit jako přihlašovací údaj (login). 

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

schránce dokončete registraci kliknutím na odkaz „Dokončit registraci“.  

 

Další informace: 

 Počet rodičovských účtů na žáka není nijak omezen.  

 Máte-li více dětí, můžete si je všechny propojit se svým jedním rodičovským účtem. Zprávy 

týkající se všech Vašich dětí Vám budou dostupné na jednom místě. 

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

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

 Na všechny doručené zprávy můžete okamžitě odpovídat a poskytnout tak učitelům cennou 

zpětnou vazbu. Učitelé mohou navíc využít možnosti vložení ankety či žádosti o potvrzení 

přečtení, aby Vaše odpověď byla ještě jednodušší. 

 Zprávy můžete samozřejmě posílat i Vy, všem registrovaným učitelům na škole, kterou Vaše 

děti navštěvují. 

 Svůj účet si mohou založit i sami žáci, stejně jednoduše, jako Vy. 

 

 

 

 

V případě jakýchkoliv dotazů či technických problémů kontaktujte provozovatele služby: 

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

http://www.skolanadlani.cz/
mailto:info@skolanadlani.cz

