
Se začátkem školního roku 2021/2022 plně přecházíme na elektronický informační systém  
pro žáky a rodiče – Edookit. Součástí tohoto systému je mimo jiné i tzv. rodičovský portál  
(el. žákovská knížka), který nahrazuje klasickou papírovou žákovskou knížku, která již nEbudE! 

přihlášEní do Edookitu
přístup, který jste od nás jako zákonní zástupci nezletilých žáků obdrželi nebo obdržíte 
e-mailem, je určen výhradně Vám. přístupové údaje určené Vašim dětem obdržíte zvlášť
v jiné e-mailové zprávě.

důlEžité upozornění!!
Osobní údaje dítěte, jeho známky, výchovná opatření a jiné údaje, které rodič získá v elektro-
nické žákovské knížce, patří k citlivým osobním údajům, ke kterým mají přístup pouze zákonní 
zástupci žáka a žák. Systém Edookit Vám také umožňuje kontrolovat docházku Vašeho dítěte 
do školy a omlouvat absence. Upozorňujeme tedy rodiče na skutečnost, že v případě předání 
přístupových údajů jiným osobám nebude dodržen zákon o ochraně osobních údajů. 
Podrobnější informace o systému Edookit najdete na: http://edookit.com/cz. 

komunikacE
Systém vnitřních zpráv umožňuje  
snadnou a zdokumentovanou 
komunikaci mezi rodiči, učiteli 
a vedením školy. 

hodnocEní
Okamžitě po zveřejnění vidí  
rodiče nejen známky či  
hodnocení dítěte (pochvaly,  
výchovná opatření), ale také to,  
za co konkrétně je dostalo. 

učiVo
Rodiče mohou sledovat probírané učivo v každé hodině i předmětu a v případě absence  
tak může žák doplňovat učivo i doma. 

rozVrh hodin
Kompletní informace o rozvrhu hodin dítěte, případných změnách v něm, nebo informace 
o akcích školy, prázdninách a dnech volna.

docházka, omlouVání abSEncE
Rodiče mají přehled o všech absencích a pozdních příchodech svého dítěte. Zameškané  
hodiny lze snadno omluvit. 

Do elektronické žákovské knížky se dostanete všude tam, kde je k dispozici internet, funguje 
i jako mobilní aplikace. Přistupovat do Edookitu lze přes webový prohlížeč na počítači, tabletu 
nebo chytrém mobilním telefonu. Odkaz najdete také na webu školy www.zshejnice.cz

V SyStému Edookit mimo jiné najdEtE

příStup do Edookitu



UPOZORňUjEmE RODičE, žE ZániKEm KlaSicKé PaPíROVé žáKOVSKé KnížKy jEjich 
poVinnoSti nEkončí, alE přESouVají SE do ElEktronického informačního 
SyStému Edookit. 

Hezky zpracované instruktážní  
video pro rodiče najdete na 
http://edookit.com/cz. 

V případě technických problémů, 
nebo ztrátě přihlašovacích údajů 
kontaktujte školu prostřednictvím 
mailu (hradil.milan@zshejnice.cz).

důležitá je pravidelná kontrola Vaší schránky – čtení zpráv a jejich 
případné potVrzEní.

čtEní zpráV

nezapomeňte pravidelně kontrolovat klasifikaci a hodnocení 
Vašeho dítěte. pozor, po rozkliknutí známky se Vám zobrazí případný 
komentář učitele.

kontrola hodnocEní

upozorňujeme rodiče, že omlouvání absence nebo avízo o absenci musí probíhat Výhradně přes odkaz 
„docházka“. avízo o absenci lze zadávat jak po dnech, tak po hodinách.

omlouVání obSEncE


