Vážení rodiče, vážení žáci ZŠ a studenti RG,
Naše Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova sleduje moderní trendy elektronické
komunikace a předávání dat a v tomto směru si chce dlouhodobě udržet vedoucí postavení mezi
školami v České republice.

Modul pro rodiče a žáky obsahuje:
•
•
•
•
•

•
•
•

•

Osobní údaje žáka - dle výběru, rodiče mohou kontrolovat, zda škola eviduje správné údaje
(telefony, adresy...).
Pololetní klasifikace - kompletní pololetní klasifikace ve všech ročnících od počátku studia,
přehled zameškaných hodin atd.
Průběžná klasifikace - přehled všech průběžně zadaných známek - lze volit, zda zobrazovat i
témata, váhy známek, poznámky, průměr apod.
Výchovná opatření - přehled výchovných opatření za aktuální pololetí nebo za celé studium.
Docházkový systém – umožňuje zobrazit datum a čas všech průchodů žáka všemi vchody po
přiložení přístupového čipu ke čtečce. Je tak možné sledovat docházku do školy. Záznamy je
možné časově filtrovat. V tomto rozsahu jsme první školou v ČR, která tyto informace
poskytuje.
Rozvrh - tabulka rozvrhu, a to buď stálý rozvrh, nebo aktuální rozvrh včetně změn daných
suplováním.
Vyučované předměty - seznam předmětů s učiteli, kteří daný předmět žáka vyučují.
Ankety - modul pro vyplňování anket pro žáky a rodiče. Anketa je určena buď jen pro rodiče
nebo jen pro žáka. Je-li anketa vystavena, vidí ji jen ten, komu je určena (závisí na přihlášení
do systému).
Průběžná docházka (napojení na modul Třídní kniha) evidence zameškaných hodin zobrazení po dnech, měsících, ale i přímo po vyučovacích hodinách. Rodiče i žák tak má
okamžitou informaci, co se probíralo v dané vyučovací hodině.

Vzhledem k tomu, že spuštěním dalších modulů dojde ke zvětšení počtu komunikačních spojení a
objemu přenášených informací, z nichž mnohé jsou informacemi osobními, přikročila škola
k nejvyššímu zabezpečení webového serveru, který poskytuje současná informační technologie.
Kromě jiných opatření, která zde v zájmu ochrany není možné prezentovat, je veškerá komunikace
s webovým serverem šifrována (podobně jako Vaše komunikace například s bankou při
elektronických transakcích).
Při vstupu na zabezpečené stránky budete v závislosti na nastavení Vašeho počítače a webového
prohlížeče vyzváni k potvrzení vstupu na stránku s nezabezpečeným certifikátem. Pro pokračování
potvrďte hlášení s textem "Pokračovat na tento web (nedoporučujeme)". Tomuto webu totiž můžete
důvěřovat.
V případě, že nechcete při každém vstupu na zabezpečené stránky tento dialog znovu potvrzovat, je
potřeba si nainstalovat příslušný certifikát.
Přihlašovací údaje (přihlašovací jméno a heslo) obdrží student a jeho zákonný zástupce při
zahájení studia. Spolu s těmito údaji dostanete bezpečnostní kód, který můžete použít pro
změnu hesla dle Vašeho přání.
Údaje k přihlášení do informačního systému obdrží zvlášť žák a rodič jen osobně. Tyto údaje nelze
rodičům sdělovat telefonem, e-mailem ani poslat po jiné osobě!!!
Vámi zadané heslo nikdo ve škole neuvidí a nemá ani nijak možnost je přečíst v případě, že je
zapomenete. V takovém případě Vám třídní učitel znovu vygeneruje nové přihlašovací jméno,
heslo a bezpečnostní kód a předá Vám je pouze osobně.
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Každý bezpečnostní kód je použitelný jen jednou a je nepřenositelný. Proto si jeho použití dobře
promyslete. Pokud nemáte kód k dispozici, obraťte se na třídního učitele.
Změna hesla je velmi citlivá záležitost, která vyžaduje zvýšené bezpečnostní prostředky. Ke změně
hesla potřebujete znát své původní heslo a mít k dispozici výše zmíněný BEZPEČNOSTNÍ KÓD,
který obdržíte od třídního učitele.
Vaše nové heslo musí splňovat jistý stupeň složitosti, aby se zabránilo zneužití Vašeho účtu. Nové
heslo musí být dlouhé 8-15 znaků (malá písmena bez diakritiky nebo číslice).
Navíc musí heslo obsahovat obojí: nejméně dvě písmena a nejméně dvě číslice.
V případě, že přihlašovací údaje neznáte nebo máte problém s přihlášením, obraťte se
k vyřešení Vašeho problému na svého třídního učitele.
Shrnutí postupu pro vstup do informačního systému RG a ZŠ Prostějov:
1. Žák obdrží přihlašovací jméno, heslo a bezpečnostní kód od třídního učitele. Rodič si je
vyzvedne osobně rovněž u třídního učitele.
2. Heslo si můžete změnit. Údaje si zapamatujte, případně dobře uschovejte.
3. Přihlášení se provádí přes webové stránky školy www.rg.prostejov.cz
4. Zkontrolujte si prosím v menu Osobní údaje správnost položky e-mailová adresa rodičů. To je
preferovaná e-mailová adresa sloužící škole k elektronické komunikaci s rodiči. Žáci si
zkontrolují položku e-mailová adresa. Pokud chcete zadat více adres, sdělte to třídnímu
učiteli. Adresy se oddělují čárkou.
5. V případě ztráty nebo zapomenutí přihlašovacích údajů znovu navštivte třídního učitele, který
Vám vygeneruje nové přihlašovací údaje.
6. V případě přetrvávajících problémů s přihlašováním nebo zobrazením dat kontaktujte zástupce
ředitele.
Na závěr je třeba zdůraznit, že celosvětově dochází ke zneužití dat nejčastěji ne kvůli špatným a
nedokonalým informačním technologiím, ale kvůli špatné disciplíně uživatelů. Například hesla by
měla být dlouhá a neměla by to být srozumitelná slova, která lze najít ve slovníku, uživatelé by
měli hlásit každé podezření na prozrazení hesla atd. Často se stává, že uživatelé mají přihlašovací
údaje napsány na viditelném a lehce přístupném místě, případně nechávají svůj účet otevírat cizí
osobou s vyššími znalostmi z oblasti informačních technologií. V neposlední řadě nemají
softwarové vybavení počítače řádně nastaveno z hlediska jeho zabezpečení proti nedovoleným
průnikům. Takovémuto neodpovědnému chování uživatelů nemůže i nejvyspělejší technika
zabránit.
V Prostějově dne 23. 2. 2011

RNDr. Ing. Rostislav Halaš, ředitel RG a ZŠ
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