
 
 

Vážení rodiče 

 

Vaše školka se rozhodla zkusit, jaké to je zařadit se mezi školky zítřka. LYFLE je vlastně taková školka v kapse. 

Vejde se Vám do ní celá nástěnka, navíc se Vám oznámení řadí jako lístečky podle důležitosti a data, kdy událost 

nastane. Červená značí důležité, oranžová 

změněné oznámení. Školce můžete potvrdit, že jste 

oznámení četli. 

 

Když školka oznámení pošle, telefon Vám 

cinkne nebo zavrní v kapse, jako by to byla sms, 

Messenger, nebo třeba Viber. Z lišty se hned k 

oznámení dostanete.  

 

Pakliže chcete svoje děti omluvit, není nic 

jednoduššího než to udělat na pár kliků z LYFLE. 

Jeden klik – panel, druhý – omluvenky, třetí – 

označí Vaše dítě a (občas) – pátý změní 

předvyplněné hodnoty na jiný druh omluvenky. 

Šestý – odeslat. Psaní sms, mailů, nebo čekání na 

volnou linku ve školce je již minulostí. 

 

Jistě Vás zajímá, jak je to s GDPR a Vašimi 

daty. Na rozdíl od e-mailových klientů nebo 

komunikačních platforem, jako je třeba WhatsApp, 

podepisujeme se školkou velmi přísné smlouvy o 

ochraně osobních údajů. Mobilní aplikace i web 

máme zabezpečené tak, aby byla komunikace 

šifrovaná a nikdo ji nemohl zachytit v pro něj 

srozumitelné podobě. Navíc po Vás nechceme 

žádné citlivé údaje, stačí nám e-mail, kterým se 

budete následně přihlašovat, a telefonní číslo, 

abychom ověřili, že se jedná skutečně o Vás.  

Školka Vás pozve do systému a Vám přijde 

aktivační e-mail, sami si poté nastavíte heslo, 

přirozeně doporučujeme silnou a unikátní kombinaci písmen, číslic a speciálních 

znaků. 

LYFLE tedy mimo jiné umí posílá zprávy autorovi oznámení, můžete si 

zobrazit historii svých omluvenek i oznámení. Funguje na počítači v prohlížeči 

(pro správné fungování doporučujeme Google Chrome nebo Microsoft Edge), na 

tabletu i všech mobilních zařízeních s iOS nebo Android. Více snímků obrazovky 

najdete na další straně. 

Změněné oznámení 

Důležité oznámení 

Notifikace na telefonu 

Přidání omluvenky 

Zprávy 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kdybyste měli jakýkoliv dotaz, nebo se Vám něco nezdálo, ozvěte se nám na podpora@lyfle.com nebo si nás najděte na 

Facebooku. Těšíme se na Vaši zpětnou vazbu a přejeme příjemné používání LYFLE ve Vaší školce. #skolkyzitrka 

 

 

 

 

Prostředí LYFLE na počítači nebo tabletu 

Menu mobilní aplikace 

Nápověda v aplikaci 

Stáhněte si LYFLE nyní 

Možnosti interakce s oznámením Potvrzení pro školku 
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