
1. Пишемо в гуглі SKOLNI 
PROGRAM.

2. Обираємо цей сайт! 3. Так виглядає початкова 
сторінка



4. Натискаємо на цю клавішу.

5. Обираємо варіант 
«UŽIVATEL».

6. Натискаємо на цю клавішу.



7. Потім натискаємо на цю 
клавішу.

8. Вводимо ID школи та 
натискаємо на    назву школи.

9. Заповнюємо цю сторінку.



• Ім’я (того, хто заповнює)

• Прізвище (того, хто заповнює)

• Контактний номер телефону 
без коду: +420, +380 (того, хто 

заповнює)

• Ел. пошта (того, хто заповнює)

• Вигадайте будь-який пароль та
пропишіть його двічі.

• Напишіть Прізвище та Ім’я
Вашої дитини/дітей (або Ім’я 

Прізвище), спробуйте різні 
варіанти (всі великі літери 

CAPS LOCK, або ім’я та 
прізвище з великої. 

• Намагайтеся до тих пір, поки
Вам не висвітиться ім’я, 
прізвище та клас Вашої 

дитини.

10. За прикладом, лише поля з *: 11. Заповнює дорослий (батько, 
мама, бабуся і т.д.)!!!



12. Потім натискаємо на клавішу 
«ZAREGISTROVAT».

13. Тепер Ви зареєстровані до 
ŠOP (Шкільної Онлайн Каси).

14. Чекаємо на лист з підтвердженням, 
що Ви зареєстувалися.



15. Шукаємо на пошті e-mail з 
назвою «PODPORA».

16. Відкриваємо лист та 
натискаємо на посилання:

17. Чекаємо на підтвердження
Вашого акаунта:



1. Натискаємо на цю клавішу.

2. Обираємо варіант 
«UŽIVATEL».

3. Вводимо свою ел. пошту та 
пароль (який вигадали раніше).

15. Після підтвердження Ви можете зайти 

в свій акаунт аби внести гроші в ŠOP.



16. Після того, як Ви увійшли в свій акаунт, 
шукаємо клавішу «POKLADNA».

18. Тепер Ви знаєте номер рахунку та іншу 
інформацію для надсилання грошей на 

ŠOP.

17. Та натискаємо на клавішу «PLATBA».

19. Зазвичай, це Ваш номер телефону.



20. Приклад внесення коштів на особовий рахунок в ŠOP.

21. Натискаємо на клавішу: 22. Вводимо дані: 

• Сума. Напр.: 200 Крон.

23. У Вас цей символ інший 
(зазвичай, Ваш номер телефону).



24. Коли Ви ввели всі дані, натикаскаємо на 
клавішу «CONTINUE» та надсилаємо кошти.

25. Після оплати чекаєте 2-3 дні, щоб школа отримала 
Вашу транзакцію. 

Суму грошей, яка є на Вашому рахунку в ŠOP Ви 
зможете переглянути в особистому кабінеті


