Prostředí elektronické žákovské knížky
Po přihlášení uvidíte na úvodní stránce základní informace.

Po kliknutí na název přejdete
na příslušnou stránku

Aktivní domácí úkoly

Poslední zapsané známky

Záložky
Nástroje
Propojení účtů – pokud máte více dětí, můžete si jejich účty propojit
a nemusíte se potom přihlašovat a odhlašovat na každé dítě zvlášť.
Napsat přihlašovací jméno a heslo dítěte, kliknout na Propojit.
Poté, po přihlášení na jedno dítě kliknout na ikonku osob vedle
jména a vybrat účet dítěte.

Klasifikace
Průběžná klasifikace – zobrazí se známky jednotlivých předmětů v aktuálním pololetí
Pololetní klasifikace – zobrazí se známky v 1. a 2. pololetí za celou školní docházku
Výchovná opatření – zobrazí se napomenutí, důtky, pochvaly za celou školní docházku
Opravné zkoušky – zobrazí se případně absolvované opravné zkoušky za celou školní docházku
Legenda k hodnocení průběžné klasifikace
symbol vysvětlivky
Plánovaná klasifikace
?
Způsob použití: U žáka/třídy je naplánován libovolný klasifikovaný výstup (ústní zkoušení, písemná práce, praktické cvičení, referát, ...)
Nemoc – absence
A
Způsob využití: V případě, že žák chyběl v den konání písemné práce, plánovaného zkoušení nebo odevzdávání referátu apod. Známku bude doplňovat.
Nepsal – neúčastnil se
Způsob použití: V případě, že žák nemá absenci zapsanou v TK, ale zkoušení se z nějakého důvodu neúčastní (je na akci školy, vrátil se po delší nemoci a nemá
N
doplněné učivo, apod.). Známku bude doplňovat.
Uvolněn
U
Způsob použití: V případě, že po žákovi není požadován z jakéhokoliv důvodu plánovaný klasifikovaný výstup, známku si nemusí doplňovat.
Nehodnocen
X
Způsob použití: Žáka nelze hodnotit – práci neodevzdal.

Výuka
Rozvrh – zobrazí se aktuální rozvrh
Suplování – zobrazí se, v jakých hodinách se bude suplovat
Domácí úkoly – zobrazí se zadané domácí úkoly
Přehled předmětů – zobrazí se seznam předmětů a vyučujících
Přehled výuky – v levém sloupci jsou jednotlivé zápis hodin, v pravé části případné výukové materiály (jen u některých předmětů) vztahující se k příslušné
hodině
Výukové materiály – u některých předmětů Bakaláři nabízí různé výukové materiály
Plán akcí
zobrazí se plán akcí školy
Průběžná absence
Záložka Zameškanost v předmětech – zobrazí se, kolik hodin je zameškaných v jednotlivých předmětech
Záložka Přehled absence – zobrazí se, kolik hodin bylo zameškaných v jednotlivých měsících a které dny.
Komens
Přijaté zprávy – zde se zobrazí zprávy od vyučujících – hodnocení (poznámky, zapomínání apod.) nebo obecná zpráva od vyučujících.

Po obdržení zprávy zaklikněte tlačítko Potvrzení zprávy (jde o zpětnou vazbu vyučujícímu, který zprávu poslal, že jste ji četli).
Nástěnka – zde se můžou objevit informace týkající se školy nebo jen třídy

Po zakliknutí potvrzení o přečtení zmizí červený puntík.

