
Реєстрація до шкільної он-лайн програми. 
Інструкція для батьків 

Перед реєстрацією 
1. Шкільна он-лайн програма повністю функціонує на класичних настільних персональних 

комп’ютерах і в браузері Chrom, ключі від якої можна скачати за цим посиланням: 
http://www.google.com/intl/cs/chrome/ 

2. Реєстрацію рекомендуємо провести на домашньому комп’ютері, де немає жодних обмежень.  
Реєстрація 

1. На веб-сторінці нашої школи знайдіть та клікніть (натисніть/відкрийте) закладинку Školní 
program (Шкільна програма), або можете відкрити адресу http://www.skolniprogram.cz.login 

 

 Фото 1 
Zaregistrovat 

2. Після клікання (натиснення) на функцію Registrace у цьому веб-вікні (див. фото 1), Ви 
можете продовжити свою реєстрацию, скориставшись Вашими вже існуючими обліковими 
записами через Facebook, Googl або Microsoft Live, або ж без використання цих вищевказаних 
служб, просто натиснувши у веб-вікні напис klikněte zde (див. фото 2). 

 

Фото 2 
 

3. Спочатку введіть у відповідне віконце ID нашої школи (IČ - ідентифікаційне число/код, який 
Вам надасть класний керівник або адміністративний працівник школи), і після зображення у 



віконці школи відповідних написів продовжіть реєстрацію, проклікнувши (натиснувши) на 
напис-функцію Vybrat (див. фото 3): 

Фото 3 
 

Потім у новому вікні заповніть формуляр особистою інформацією (нижче - буде детально) та 
підтвердіть її, клікнувши на функцію-запис Zaregistrovat (див. фото 4): 
 

 Фото 4 
 
Детально. Як заповнити формуляр згідно запропонованій вище інструкції:  

- залиште у вікні надпис ne, якщо Ви не працюєте в нашій школі (1-й рядок); 
- якщо Ви маєте титул (звання), що пишеться перед ім’ям та прізвищем (Titul před), то запишіть 

його (2-й рядок). Якщо такого титулу немає, залиште вільно; 
- Ваше ім’я (3-й рядок); 
- Ваше прізвище (4-й рядок); 
- якщо Ви маєте титул (звання), що пишеться після імені та прізвища (Titul za), то запишіть 

його (5-й рядок). Якщо такого титулу немає, залиште вільно; 
- номер Вашого мобільного телефону (6-й рядок) - цей телефонний номер далі слугуватиме для 

генерування Вашого варіабельного символу; 
- Ваша електронна адреса (Email -7-й рядок) - туди Вам прийде повідомлення про 

підтвердження реєстрації ; 
- введіть Ваш пароль-heslo (8-й рядок); 
- запишіть цей пароль ще раз для підтвердження (9-й рядок). 

 
Далі у другій частини формуляра у відповідні комірки запишіть дані про Ваших дітей - спочатку 
прізвище, а потім - ім’я.  
Записуйте всіх дітей, не забуваючи про рідних чи зведених братів чи сестер! Перевірте, чи не 
допустили помилок. На завершення процедури у цьому вікні натисніть функцію Zaregistrovat, як 
було вказано вище. 
 
Якщо записи проведені Вами успішно, то з’явиться напис: Děkujeme vám za registrací (Дякуємо Вам 
за реєстрацію). Повідомлення з’явиться на Вашій електронній адресі - дотримуйтесь інструкції, що 



надійде. Дочекайтеся на схвалення Вашої реєстрації класним керівником - інформація про схвалення 
прийде на Вашу електронну адресу. 
  

4. Перевірте, як працює Ваша реєстрація.  
Відкрийте першу сторінку Реєстраційного вікна, з якого Ви починали Вашу реєстрацію, та введіть у 
відповідні комірки свої дані: електронну адресу, за якою Ви реєструвалися - у першу комірку, Ваш 
пароль - у другу комірку (див. фото 5). Потім натисніть напис-функцію Přihlasít. 

Фото 5 
Якщо Ви забули свій пароль, або хочете його змінити - відповідна функція запропонована у цьому ж 
вікні у функції Zapomenuté heslo (Забутий пароль). Підтердити новий пароль можна проклікнувши 
(натиснувши) функцію Vyžadat změnu hesla у правому нижньому кутку вебового вікна. 


