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Portál Společnosti pro kvalitu školy, o.s. 
Portál Společnosti pro kvalitu školy, o. s. najdete na adrese: www.diagnostik.cz. Na portál se můžete 

také přihlásit přímo z internetových stránek Společnosti pro kvalitu školy, o. s. – www.kvalitaskoly.cz 

– kliknutím na „Diagnostický portál“ – viz následující obrázek. 

 

 

 

1. Registrace školy na portále diagnostik.cz 

Registrace školy je nutná pouze u prvního přihlášení školy do portálu. 

V případě, že jste se již registrovali dříve, přeskočte k bodu 2. – první 

přihlášení do portálu. 

 

Registraci školy provedete v modulu pro registraci školy – kliknutím na „registrace školy“ viz 

následující obrázek 

 

 

Do příslušného políčka zadejte PSČ školy. PSČ zadávejte bez uvedení mezery mezi třetí a čtvrtou 

číslicí (např. 70800). Vyberte ze seznamu typ školy. Následně klikněte na políčko vyhledat. 
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Následně se Vám zobrazí seznam škol uložených pod PSČ na portálu. Vyberte název Vaší školy a 

zkontrolujte zobrazený email.  

 

 

 

V případě, že email je pro danou školu neplatný, kontaktujte naši on-line technickou podporu, a to 

na +420 733 341 790, nebo nás kontaktujte e-mailem infokvalitaskoly.cz 

V případě, že zobrazovaný e-mail je platný, zadejte: . Na uvedený e-

mail Vám bude doručena zpráva, která bude obsahovat loginy a hesla vytvořených účtů. 
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Text e-mailu: 

 

Pro administraci portálu využívejte ŘEDITELSKÝ ÚČET, který má úplná oprávnění.  

Následně na portále diagnostik proveďte první přihlášení do systému.  
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2. První přihlášení do portálu 
Přihlášení probíhá na portále www.diagnostic.cz . kliknutím na políčko „Přihlásit se“ 

 

Zadejte následující údaje: 

uživatelské jméno (email školy)  

heslo: (obdrželi jste emailem)  

 

Heslo je generováno automaticky, pro vložení využijte kopírování hesla z emailu. Následně budete 

moci heslo změnit. 

 
 

Stiskněte tlačítko “Přihlásit se“.  

Následně budete vyzváni ke změně hesla do portálu Diagnostik. Heslo musí obsahovat minimálně 7 

znaků. 

 

Kliknětě na políčko „Změnit heslo“.  
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Po úspěšném přihlášení se načte stránka, na které bude v pravém horním rohu název Vaší školy – 

kontrola, zda přihlášení bylo úspěšné.  

 

3. Změna údajů školy, změna hesla školy pro přihlašování 

do portálu 
Změnu údajů školy a změna hesla provedete po přihlášení kliknutím na název Vaší školy  – v našem 

případě . Následně se Vám zobrazí modul pro editování 

profilu. Kliknutím na políčko – „edituj profil - edit profile“ budete moci aktualizovat údaje profilu Vaší 

školy.  

 

Následně můžete aktualizovat údaje školy a to: 

Zobrazované jméno: – název školy, který se zobrazuje na portále po přihlášení 

Email školy: - změnou e-mailu školy nebude provedena změna loginu pro přihlášení 
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Změnu dosavadního hesla provedete kliknutím na políčko „spravovat heslo“. 

 

 

Následně vyplňte políčka a kliknutím na políčko „změnit heslo“ uložíte změnu hesla. Následně Vám 

bude doručena na Váš email informace o změně hesla. 

 

http://www.diagnostic.cz/
http://www.kvalitaskoly.cz/
mailto:info@kvalitaskloly.cz

