
 

 

 
 

Informační online platforma 
 
Vážení rodiče, 
 
mnozí z Vás si přáli nový způsob, jak snadněji komunikovat se školou. Z tohoto důvodu 
Vám od nového školního roku nabízíme přístup k naší nové online platformě 
www.dsprag.de. Je pouze na Vás, zdali zvolíte tento způsob komunikace. Samozřejmě 
můžete i nadále se školou komunikovat prostřednictvím „Logbuch“, tiskopisů nebo 
telefonicky. Využívání nové platformy má však své výhody. 
 
Elektronická třídní kniha 
Stejně jako u starého systému „Webuntis“ uvidíte Vy i Vaše děti rozvrh hodin a plán 
suplovaných hodin. Uvidíte také naplánované písemné práce. 
 
Nepřítomnost a omlouvání 
S přístupem do platformy můžete vidět veškerou nepřítomnost Vašich dětí a rovnou své 
děti online omluvit. Můžete zapsat také nemoc a již nemusíte volat do sekretariátu školy. 
Je také možné zadávat online žádosti o uvolnění a sledovat schvalovací proces.   
 
Známky 
Můžete vidět všechny známky Vašich dětí. Známky budou uloženy pouze pro aktuální 
školní rok. Na konci školního roku budou z platformy smazány. Známky uvidí pouze 
vyučující, třídní učitelé, vedení školy a samozřejmě Vy. Na konci školního roku budou 
známky pedagogickým vedením školy archivovány. 
 
Konzultační hodiny 
Můžete si online domluvit konzultaci s vyučujícím. 
 
Zájmové kroužky 
Na platformě bude zveřejněna nabídka zájmových kroužků a bude možné sebe nebo své 
děti přihlásit online. Této možnosti bude možné využít od 2. pololetí. 
 
 
K Vašim osobním údajům a k osobním údajům Vašich dětí budou mít přístup pouze 
pověření zaměstnanci Německé školy. Údaje budou uloženy na německém serveru. 
Veškerá komunikace bude probíhat šifrovaně. Po skončení školního roku budou veškeré 
údaje smazány. 
 
Pokud chcete tento systém využívat, vyplňte, prosím, přiloženou přihlášku. Vyplněnou 
přihlášku odevzdejte, prosím, třídnímu učiteli. Po vytvoření účtu obdržíte přístupová data 
e-mailem. 
Byli bychom rádi, kdybyste nový systém využívali. Rádi bychom tímto docílili lepší 
komunikace a transparentnosti.  
 
 
 



 

 

 
 

 
 
Registrace účtu pro rodiče na adrese www.dsprag.de 
 
Chci využívat online platformu Německé školy v Praze. 
Potvrzuji, že jsem zákonným zástupcem následujících žáků/žákyň na Německé škole v 
Praze: 
 
1) ............................................................................................................., třída ..................... 
 
2) ............................................................................................................., třída ..................... 
 
3) ............................................................................................................., třída ..................... 
 
Mé jméno: .......................................................................................... 
 
Moje e-mailová adresa: .......................................................................................................... 
(pište, prosím, čitelně, jinak nelze vytvořit přístup) 
 
Potvrzuji, že k e-mailům tohoto účtu mám přístup pouze já (zejména ne moje děti). 
V případě dalšího zákonného zástupce, který by chtěl mít svůj vlastní přístup, napište další 
e-mailovou adresu. 
 
Jméno: .......................................................................................... 
 
E-mailová adresa: ........................................................................................................ 
(pište, prosím, čitelně, jinak nelze vytvořit přístup) 
 
Souhlasím / souhlasíme s tím, že moje / naše údaje (jméno, e-mail a údaje uvedené v 
přihlášce mohou být uloženy a zpracovávány Německou školou v Praze. Tyto údaje 
nebudou předány třetím osobám. Tento souhlas lze kdykoli odvolat (je však nezbytný pro 
provozování účtu). 
 
Souhlasím s tím, že moje dítě / děti může / mohou psát zprávy do třídního chatu: 
 
O Ano 
 
O Ne 
 
 
.......................................................     .......................................... 
Místo, datum        podpisy VŠECH uživatelů 
 


