Podmínky pro používání elektronické žákovské knížky:
Přístup k elektronické žákovské knížce
Pro elektronickou žákovskou knížku naše škola využívá systém dm Software /Škola OnLine. Každý žák i
zákonný zástupce obdrží prostřednictvím třídního učitele registrační PIN, který mu umožní přihlásit se
do systému.
Přihlašovací údaje do EŽK předá zákonnému zástupci žáka třídní učitel proti podpisu (třídní schůzky
budou ve středu 11. září 2019).
Přihlašovací údaje do systému obdrží také proti podpisu prostřednictvím třídního učitele žáci.
Vstup do elektronické žákovské knížky je přes internetové stránky školy (www.zs-sedlnice.cz ), kde
naleznete odkaz „Žákovská knížka“.
Elektronická žákovská knížka přináší celou řadu funkcí. Vzhledem k tomu, že její používání je nové
nejenom pro žáky a zákonné zástupce, zahájíme práci s EŽK modulem „klasifikace“ .
Pokud zapomenete své přihlašovací heslo a máte v aplikaci zadaný e-mail, můžete si nechat zaslat nové
heslo na něj.
Zápis do elektronické žákovské knížky
Učitelé zapisují známky průběžně. Každá známka bude zaznamenána do EŽK do 2 pracovních dnů od
jejího udělení.
Každé známce je přidělena určitá váha, která značí závažnost v celkové klasifikaci a určuje podíl známky
na celkovém hodnocení. O konečném přidělení tzv. váhy rozhoduje vždy učitel daného předmětu, a to
v závislosti na povaze a obtížnosti ověřování znalostí. Stejně tak vypočítaný průměr známky není pro
učitele závazný, konečné rozhodnutí o výsledné známce záleží vždy na posouzení učitele, který tak
zhodnotí práci žáka v průběhu celého pololetí.
Termín čtvrtletní prací a opakování lekcí v cizích jazycích oznamují učitelé prostřednictvím EŽK předem.
Případný zápis domácích úkolů má pouze informativní charakter. Způsob zadávání je v kompetenci
vyučujícího daného předmětu. Není povinností učitele zapisovat domácí úkoly a pokyny k vypracování
domácího úkolu do systému.
Doplňující informace
Zákonný zástupce se pravidelně seznamuje s prospěchem a chováním svého dítěte. Toto stvrzuje
přihlášením do EŽK.
Osobní údaje dítěte, jeho známky i jiné údaje, které rodič získá v EŽK, patří k citlivým údajům, ke kterým
mají pouze přístup zákonní zástupci a žák. Upozorňujeme proto rodiče, že v případě předání
přístupových údajů jiným osobám, mohou tyto údaje získat i ony.
Osobní údaje slouží k zobrazení a kontrole údajů, které škola eviduje. V případě neaktuálních údajů
informujte třídního učitele.
V případě, že zákonný zástupce nebude moci využívat EŽK, bude mu předán výpis z EŽK za určité
období.
PAPÍROVÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA bude dále sloužit především pro omlouvání absence a předávání
informací pro rodiče.
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