Návod na použití elektronické žákovské knížky
1) URL adresu najdete od úterý 1. 10. 2013 na webových stránkách školy:
http://skola-supikovice.info
2) Přihlásíte se loginem a heslem:

3) První přihlášení vypadá takto:

Nejprve si změňte heslo. Tento krok je důležitý, protože z průzkumu vyplynulo, že mnoho dětí má
přístup k emailu rodičů. Do elektronické žákovské knížky je však vstup dětí a rodičů oddělen. Děti
mají vlastní (jiné) loginy a hesla, které již dostaly případně brzy dostanou.

4) Položku Změna hesla najdete v menu Nástroje:

Jste vyzváni k zadání starého heslo a pak dvakrát hesla nového. Zvolte si, prosím, takové heslo, které
si snadno zapamatujete, ale zároveň ho nemůže nikdo uhodnout – nijak s vámi nesouvisí, není to ani
jméno či příjmení vaše nebo vašeho psa nebo jiného domácího zvířete. Ideální jsou třeba začátky slov
nějaké věty, některá písmena velká a zároveň i nějaké číslice.
Dále jste vyzváni k zadání jednorázového bezpečnostního kódu, který jste dostali spolu s heslem.
Tento kód funguje pro právě jednu změnu hesla.

Pokud si budete chtít heslo opět později změnit, požádejte o vygenerování dalšího kódu.

5) Každé další přihlášení obsahuje datum a čas posledního přihlášení:

Datum a čas posledního přihlášení jsou zde uvedeny pro kontrolu, zda se na Vaše údaje nepřihlašuje
ještě někdo jiný. V takové případě si změňte heslo (viz výše).

6) Známky průběžného hodnocení i pololetní vysvědčení, případně výchovná opatření a
opravné zkoušky najdete v menu Klasifikace:

Vážení rodiče, vezměte, prosím v úvahu, že systém bakaláři počítá vážený průměr známek. Při
výpočtu zohledňuje váhu známky, která může nabývat hodnot od 1 do 10. Takto vypočtený průměr je
obecně jiný než prostý průměr známek. Vážený průměr může být tedy lepší nebo horší než průměr
prostý (jednoduchý podíl součtu a počtu známek).

7) Další důležitou položkou v menu je položka Komens, která obsahuje položku přijaté zprávy:

Zde najdete důležitá sdělení školy. Rovněž zde můžete psát Vy důležitá sdělení pro školu - např.
omluvenky a jiné zprávy v položce Poslat zprávu.
8) Poslední důležitou položkou v menu je Odhlásit. Odhlašujte se, aby k elektronické žákovské
neměl přístup nikdo jiný než vy - rodiče. Žáci mají vlastní loginy a hesla. V žádném případě jim
tedy nesdělujte svá přihlašování oprávnění a ani nechtějte ty jejich.

Další položky v menu si projděte, prosím, sami. Najdete zde např. rozvrh dítěte, probíranou látku,
suplování předmětů, plán akcí a v neposlední řadě se můžete podílet na vyplňování anket.
Pozn.: Doporučujeme webový prohlížeč Firefox, který je zdarma. Aplikace nefunguje v Chrome a
některých verzích Internet Explorer.

