Vážení rodiče,
všechny důležité informace jsou v naší škole sdělovány prostřednictvím webového portálu
ŠKOLNÍ PROGRAM, který slouží k rychlé a jednoduché komunikaci se školou. Integruje v sobě
pod jedním přihlášením několik funkcí:




Škola OnLine – rozvrh dítěte, informace o prospěchu, omlouvání absence a další
důležitá sdělení školy.
Školní online pokladna – platby ve škole (pracovní sešity, výtvarné pomůcky, vstupné
na kulturní akce, cestovné, školní družina ad.)
www.strava.cz – jídelníček, přihlašování a odhlašování stravy.

Aby vše řádně fungovalo, je třeba učinit následující kroky:
1. Zaregistrovat se do systému Školní program, odkaz naleznete na webových stránkách
školy www.fantovka.cz v pravém sloupci v sekci Důležité. Prokliknete záložku Školní
program, po kliknutí na Registrace můžete využít registraci přes Vaše již existující účty
(Facebook, Google, Microsoft Live) nebo pro registraci bez využití výše uvedených
služeb prokliknete klikněte zde. Jako první uvedete ID školy: 00583634 a po zobrazení
školy pokračujete kliknutím na Vybrat. Dále vyplníte formulář a potvrdíte proklikem na
Zaregistrovat. Pokračujte pak dle dalších instrukcí, vyplňte uvedené údaje – a
potvrďte tlačítkem zaregistrovat. Bude Vám zaslán e-mail, držte se jeho instrukcí a
registraci dokončete. Počkejte na schválení registrace – informace Vám bude zaslána
e-mailem.
2. Poté se přihlásíte do Školního programu, otevřete si záložku POKLADNA a v ní PLATBA
(tento návod má rodič k dispozici pod záložkou ŠP – NÁVODY). Převedete částku
1000 Kč (150,-Kč čip, který slouží k otevírání dveří a odebírání obědů, 100,- Kč družinazáloha září, 200,-Kč celoroční příspěvek do Spolku rodičů při ZŠ Fantova, 212,- Kč
pracovní sešit anglický jazyk a 300,-Kč záloha na výtvarné pomůcky) ze svého účtu
nebo složenkou na podúčet školy. Po převodu se peníze objeví na zůstatku žáka, máteli ve škole více dětí, je třeba částku rozdělit z rodiče na děti. Rodič má online náhled v
záložce POKLADNA o akcích, kterých se jeho dítě účastnilo, ale i o výpisu plateb, tzn.
jaká částka a kdy jím byla vložena na podúčet školy a zároveň kdy a co bylo z těchto
peněz placeno. Výše uvedenou částku převeďte nejlépe do 20. 8. 2018, abyste získali
pro dítě čip ke vstupu do školy a odběru jídla ve školní jídelně.
3. Pokud se Vaše dítě bude stravovat ve školní jídelně, je třeba do konce června odevzdat
vedoucí školní jídelny Marii Caisové vyplněnou přihlášku ke školnímu stravování a
ještě v červnu nebo od 20. do 31. srpna osobně navštívit vedoucí školní jídelny a
zaregistrovat se na www.strava.cz .
4. Zaregistrovat se do programu Škola OnLine bude možné až od 3. září 2018,
informace získáte od třídní učitelky.

Mgr. Jana Drdáková, ředitelka školy v zastoupení

