ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
ZŠ Schulzovy sady zavádí ve školním roce 2018/2019 od 4. ročníku do 9. ročníku (4. a 5. ročník nově)
elektronickou žákovskou knížku, která je součástí školního informačního systému.
Zavedení elektronické žákovské knížky zpřístupňuje přes webovou či mobilní aplikaci rodičům (a žákům) 24
hodin denně, 7 dní v týdnu informace o:
•
•
•
•
•

klasifikaci a docházce žáků,
probraném učivu a domácích úkolech,
osobním rozvrhu žáka a změnách v něm (suplování, změny v předmětech, školní akce),
plánovaných akcích školy (exkurze, kulturní a sportovní akce),
domácích úkolech apod.

Aplikace umožňuje rodiči:
• být informován o aktuálním dění ve škole,
• jednoduše omlouvat žákovu absenci,
• včas reagovat na případný špatný prospěch svého dítěte, zameškané hodiny a kázeňské prohřešky
Používání online aplikace naprosto eliminuje ztrátu či zapomenutí papírové žákovské knížky.
Zabezpečený přístup k elektronické žákovské knížce
Vstup do systému je přes webové stránky školy www.zsschsady.cz. Na úvodní straně
v pravé nabídce je zelená ikona „Webová aplikace“, která odkazuje na zabezpečené
šifrované přihlášení.
Na přihlašovací obrazovce zadejte přihlašovací jméno a heslo a tím se přihlásíte do
webové aplikace. Od třídního učitele obdržíte jedinečné přihlašovací údaje pro rodiče
žáka (zákonné zástupce) a pro žáka.
Upozorňujeme na skutečnost, že v případě předání přístupových údajů jiným osobám
dojde k porušení zákona o ochraně osobních údajů a může dojít k jejich zneužití.
V případě ztráty přihlašovacích údajů kontaktujte ředitelství školy. Údaje budou předány pouze osobně
zákonnému zástupci žáka.
Funkce webové aplikace
funkce (nabídka) možnosti

popis

osobní údaje

osobní údaje

přehled osobních údajů žáka a zákonných zástupců

výuka

rozvrh, suplování, přehled
výuky, domácí úkoly

aktuální a stálý rozvrh, změny v suplování, elektronická
třídní kniha, přehled domácích úkolů

klasifikace

průběžná, pololetní,
výchovná opatření

průběžná klasifikace s váženým průměrem dle předmětů
nebo chronologicky, pololetní známky, přehled
výchovných opatření

absence

průběžná, zameškanost v
předmětech

průběžná absence dle třídní knihy, procentuální
zameškanost v předmětech

komens

zprávy, nástěnky

komunikace s učitelem, omlouvání žáka, plánované akce
a jiná sdělení na nástěnce třídy nebo školy

Téměř ke všem nabídkám je možné zobrazené údaje filtrovat pomocí voleb v pravém horním rohu.
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Postup vybraných činností
Omlouvání žáka

- nabídka Komens > Poslat zprávu > typ Omluvení absence > důvod absence do
textu zprávy > Odeslat zprávu

Známky v ŽK

- nabídka Klasifikace > Průběžná klasifikace

Náhled do třídní knihy

- nabídka Výuka > Přehled výuky (+ filtr na předměty)

Kontrola domácích úkolů

- nabídka Výuka > Domácí úkoly

Pochvaly a poznámky v ŽK

- nabídka Komens > Přijaté zprávy (+ filtry)

Jiná sdělení rodičům

- nabídka Komens > Nástěnka

Kontrola osobních údajů

- nabídka Osobní údaje > Přehled osobních údajů

Povinnosti zákonných zástupců
Pravidelně se seznamovat s prospěchem a chováním svého dítěte a dalšími informacemi poskytnutými
prostřednictvím e-ŽK, kontrolovat ji minimálně jednou týdně.
O důvodech nepřítomnosti žáka ve škole informovat bezodkladně třídního učitele, nejpozději však do 3 dnů
od jejího vzniku, jakýmkoliv způsobem (telefonicky, SMS, ústně, e-mailem). Poslat elektronickou omluvenku
neprodleně po ukončení absence. Pokud třídní učitel do 2 dnů od ukončení absence neobdrží omluvenku,
označí zameškané hodiny jako neomluvené.
Možnosti a verze aplikace
V současné době je již možné využít i novou verzi webové aplikace „NEXT“ (přepnutí přímo v aplikaci),
případně mobilní aplikace pro telefony a tablety, které poskytují přehledný výpis informací na mobilních
zařízeních. Odkaz pro stažení aplikace pro Android najdete na našich webových stránkách. Verzi pro systém
iOS najdete v obchodě Apple Store.
Stručný návod k webové aplikaci najdete na webu školu nebo na webu www.bakalari.cz.
Pro případ dočasného výpadku našich webových stránek je zajištěn nouzový přístup přes adresu
https://zsschsady.bakalari.cz:8443 přímo ze serverů Bakalářů.
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