ZŠ a MŠ Hořičky

Elektronická žákovská knížka (Škola OnLine)

Stručný návod pro zákonné zástupce

Mezi povinnosti zákonného zástupce žáka patří pravidelně sledovat elektronickou žákovskou knížku žáka
(zkratka EŽK ve školním řádu). Tuto kontrolu je možné provádět pomocí počítače nebo pomocí
zjednodušené aplikace (je vyvinuta jak pro Android, tak pro iOS).
Zákonný zástupce může pomocí EŽK především:

1) Sledovat
- rozvrh dítěte a případné změny (suplování)
- hodnocení dítěte (známky) + podepisovat

známky (to je zatím možné pouze
prostřednictvím počítače), mobilní aplikace zatím nedokáží podepisovat známky.
Pozn.: Podepisování známek – modrá lišta nahoře – hodnocení – výpisy hodnocení – průběžné
hodnocení – dostanete se do známek a u každé známky na konci řádku je tlačítko podepsat.
Pozn.: Naše škola používá 3 druhy hodnocení. Jsou to - 100% (velká známka) - váha [1,0], 50%
(malá známka) - váha [0,5], 25% (doplňková známka) - váha [0,25].

- výchovná opatření (poznámky nebo pochvaly) - i to je možné pouze
prostřednictvím počítače (mobilní verze zatím nepodporují zobrazení poznámek nebo pochval ani jejich
podepisování), mobilní aplikace zobrazují pouze výchovná opatření typu důtka třídního učitele, důtka
ředitele školy, …
Pozn.: Podepisování poznámek nebo pochval se provádí u výchovných opatření – u konkrétního
výchovného opatření opět na konci řádku – tlačítko podepsat.
-

přehled docházky

2) Omlouvat žáka prostřednictvím odesílání omluvenek (zde je problém v mobilní aplikaci pro
iOS, která nepíše text do textového pole). Má-li žák odcházet v průběhu vyučovacího dne, je nutné napsat
omluvenku předem.

3) Komunikovat se školou prostřednictvím zpráv.
Důležité!
V současné době je vyvíjena nová verze (bude hotová v řádu měsíců) mobilních aplikací (pro Android i
iOS), kde bude již možné podepisování známek, zobrazení poznámek nebo pochval včetně podepisování.
Navíc zde budou notifikace změn v systému (ukáže obratem např. zadanou známku – lze si nastavit
individuálně).
Závěrem!
Žák má vlastní EŽK (má svůj jedinečný přístup a nižší práva v systému).
Zákonný zástupce má vlastní přístup do EŽK žáka (má vyšší práva – především podepisování známek a
výchovných opatření nebo omlouvání absencí).

