Elektronická žákovská knížka - ZŠ Hrotovice
základní informace pro rodiče
Od září 2019 byl na naší škole zaveden systém elektronické žákovské knížky pro žáky 5. až 9.
ročníku a od 1. 9. 2020 pro 1. až 4. ročník. Jedná se o systém, který umožňuje rodičům 24 hodin
denně, 7 dní v týdnu získávat informace o studiu svého dítěte prostřednictvím sítě internet. Přístup k
vlastním datům v e-žákovské knížce mají díky zabezpečenému přístupu přes originální uživatelské
jméno a heslo zároveň i žáci. Mohou si tak udržovat přehled o všech známkách z jednotlivých
předmětů. Žáci a rodiče mají své přihlašovací údaje s rozdílnými právy. Pouze rodiče mají právo
omlouvat žáky.
Pro elektronickou žákovskou knížku na naší škole je použita aplikace dm Software. Je to školský
informační systém a je určen žákům a jejich zákonným zástupcům. Umožňuje jim zdarma
jednoduchý, bezpečný a rychlý přístup k informacím o docházce, prospěchu a dalších aktivitách ve
škole.
Hlavní funkce aplikace dm Software/škola ONLINE:
- průběžná kontrola dílčích známek a celkového hodnocení dítěte včetně chování
- dozor nad docházkou a absencí dítěte ve výuce
- informace o rozvrhu a suplování
- přehled probraného učiva
- možnost elektronicky omlouvat absenci dítěte
- elektronická komunikace mezi žákem/zákonným zástupcem a učitelem
Přístup k elektronické žákovské knížce:
Žáci i zákonní zástupci obdrželi své originální přístupové údaje a do systému se mohou přihlásit
na těchto odkazech:
https://portal.dmsoftware.cz/ nebo www.skolaonline.cz

Hodnocení a váha známek:
Žáci jsou hodnoceni známkami 1 - 5. Každá známka má svou váhu: 1.00 kontrolní práce, 0.50
ústní zkoušení, písemný test, výkon, referát, 0.10 samostatná práce, aktivita. Systém automaticky
známky dle jejich váhy přepočítává na průměrné hodnocení.
Aplikace Škola ONLINE/dm Software je webová aplikace, což znamená, že je určena pouze pro
běh v prostředí webového prohlížeče. K jejímu spuštění je tedy nutné mít přístup do sítě internet
a zároveň mít nainstalovaný některý z webových prohlížečů. Podporovány jsou Internet Explorer,
Mozilla Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge. Doporučujeme mít vždy nainstalovánu
nejnovější verzi daného prohlížeče. Aplikace využívá JavaScriptu, kaskádových stylů a cookies,
proto prosíme, nezakazujte použití těchto technologií ve Vašem prohlížeči. Aplikace funguje
i v jiných webových prohlížečích (Safari, apod.), které ovšem nejsou přímo podporovány a může se
stát, že aplikace v nich nebude fungovat zcela správně. Aplikace také funguje jako mobilní verze pro
Android (stáhnout na Google Play) i iOS (App Store).
Věříme, že Vám e-žákovská bude dobře sloužit.
V Hrotovicích dne 18. 11. 2019

Mgr. Štěpán Florián
zástupce ředitele

