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Informace o možnostech posílání SMS zpráv
Systém www.iskola.cz umožňuje zasílat každému žákovi i rodiči SMS zprávy o dění ve škole. Systém tak
umí zasílat formou SMS přímo na Váš telefon mimo jiné:
• kompletní přehled hodnocení za uplynulý den (veškeré známky, poznámky apod.)
• informace a zprávy z vývěsky, tj. informace od ředitele, učitelů apod.
• informace o budoucích zkušebních plánech (tj. co žáka čeká zítra či v dalších dnech za zkoušení a písemky)
• přeposílat e-maily ze systému www.iskola.cz. Díky tomu Vám žádný e-mail neunikne a jste o něm okamžitě informováni (platí pochopitelně pouze, pokud používáte e-mail na iškole).
Díky této službě nemusí mít například rodič přístup k počítači a přesto má dokonalý přehled o známkách
svého dítěte.
Doručování jednotlivých informací je samozřejmě podmíněno tím, že tato data do systému škola vloží. Škola nemusí využívat všechny moduly systému a v takovém případě pak například nemusí chodit informace
o připravovaných zkoušeních apod.

Kde lze nastavit, aby mi chodily tyto SMS zprávy?
Každý uživatel si může plně nastavit, jaké zprávy si chce formou SMS na mobilní telefon posílat. Provede
to následovně:
1. Po přihlášení v hlavní nabídce zvolí Administrace.
2. Nyní v rozevřené nabídce vyberte položku Žák (event. učitel podle toho, pod kým jste přihlášeni).
3. Zobrazí se karta uživatele. Zde již na jednotlivých záložkách můžete modiﬁkovat osobní údaje, včetně
nastavení mobilního telefonu. Všimněte si, že vlevo od položky Mobilní telefon je malé plusko, po jeho
rozbalení si již můžete nastavit vše, co se zasílání SMS týká. Pozor, pokud toto nastavení provedete a
nemáte kredit, žádné SMS Vám chodit nebudou!
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Co se za to platí? A jak se platí?
Cena jedné SMS zprávy je 1,7 Kč vč. DPH. Jedná se o placenou službu. Každý uživatel si platí své SMS sám,
ale škola může nastavit i jiný režim hrazení.
Částky za jednotlivé SMS se odečítají z osobního kreditu každého uživatele. Kredit je proto nutné nejprve
nabít. Kredit je možné on-line kontrolovat a dobíjet následovně:
1. V hlavní nabídce iŠkoly (po přihlášení) zvolte v pravé části ikonku Komunikace.
2. Nyní v zobrazené nabídce zvolte položku SMS a poté Nabití kreditu uživatele.
3. Nyní již postupujte podle průvodce. Zadejte do políčka částku a vyberte platební metodu. Je úplně jedno,
jak platbu provedete, pouze doba připsání kreditu (a tedy i používání služby) se může lišit podle toho, za
jak dlouho platbu obdržíme. Teprve poté se SMS centrum pro Vás stává aktivním.
iŠkola.cz umožňuje platit kredit převodem z účtu (klasický převod off-line), poštovní poukázkou (složenkou
off-line), eBankou (on-line) a NetBankou (off/on-line). U on-line platebních metod je kredit připsán jakmile
nám dorazí na účet (jednotky dnů), u on-line platebních metod do cca několika desítek minut po ověření
úspěšnosti platby.
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