
Vážení rodiče,  

Od školního roku 2020/2021 Základní škola a Mateřská škola Nová Říše využívá 

elektronickou žákovskou knížku. V souvislosti s jejím využíváním Vás žádáme o součinnost 

a prosíme o vytvoření Vašich uživatelských účtů, které Vám umožní například kontrolovat 

prospěch a docházku žáků, elektronicky omlouvat absenci, komunikovat s třídním učitelem 

i ostatními pedagogy, kontrolovat rozvrh apod.  

1. V internetovém prohlížeči vyhledejte stránku 

https://www.skolaonline.cz/ a vyberte odkaz 

Vstup do školy online. Ve zobrazeném 

formuláři zvolte možnost Registrace žáků a 

rodičů. 
2. Abyste mohli využívat rodičovský, či 

žákovský přístup do aplikace Škola 

OnLine (dále jen aplikace), musíte být 

zaregistrováni, tj. mít vytvořeno uživatelské 

jméno a heslo. Pro účely registrace vám byl 

prostřednictvím třídního učitele zaslán 

jednorázový PIN (jedinečný číselný identifikátor), na základě kterého registrace 

probíhá. 
3. Pro pokračování v registraci klikněte tlačítko Přejít na ověření PINu: 

 

4.  Do příslušných kolonek zadejte své Jméno, Příjmení a PIN, který byl zákonnému 

zástupci přidělen první školní den. Dbejte na přesnost při zapisování jednotlivých 

údajů do polí. Nezbytné je vyplnění kontrolního řetězce, tzv. Captcha (ochrana proti 

zneužití odesílání formulářů pomocí automatických robotů). Po vyplnění všech 

údajů stiskněte tlačítko Ověřit PIN a přejít na volbu přihlašovacích údajů. 

V případě, že bylo ověření zadaných údajů neúspěšné, celou akci zopakujte. Pozor 

například na znaky nula a písmeno o. Pokud by se Vám nepodařilo ověřit údaje 

opakovaně, kontaktujte správce školní sítě simekj@zsnovarise.cz. 

 

https://www.skolaonline.cz/
mailto:simekj@zsnovarise.cz


 

Poté si zvolte Uživatelské jméno a Heslo, se kterými se budete do aplikace 

přihlašovat. Doporučujeme vložit také kontaktní email, který slouží pro obnovu 

hesla v případě jeho ztráty. 

Uživatelské jméno nesmí obsahovat mezery a české znaky, doporučujeme zvolit 

např. zkratku školy + znak "_" + příjmení uživatele. Pokud Vámi zvolené 

uživatelské jméno v aplikaci již existuje, aplikace Vás vyzve k výběru jiného 

uživatelského jména. Pokud škola u Vašeho jména prozatím nezaevidovala e-

mailovou adresu, budete vyzváni i k zadání e-mailové adresy, která slouží pro 

obnovu hesla v případě, že byste jej zapomněli.  

 

5. Při každém přihlašování do aplikace jsou tyto údaje požadovány, proto je nutné si 

je dobře zapamatovat. Pokud vše proběhne v pořádku, zobrazí se stránka o 

úspěšné registraci: 



 

 

 


