ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA - EŽK
Vážení rodiče,
od září 2022 budou mít žáci pouze Elektronickou žákovskou knížku (prvňáčci koncem září). Žáci první
třídy budou mít navíc papírovou Žákovskou knížku pro prvňáčky, aby mohli dostávat razítka.
Pedagogové budou využívat již všechny funkce EŽK. Včetně posílání zpráv - jiná sdělení (zkrácené
vyučování, vybírání peněz, … ).
I vy, můžete využít všech jejich výhod. Odesílání omluvenek, odesílání zpráv pedagogům, …
Pokud jste u nás ve škole noví, tak Vám přijde (na Vámi zvolenou e-mailovou adresu) vygenerovaný email z aplikace dm Software, v předmětu e-mailu bude uvedeno: „Informace o aplikaci dm Software a návod
k registraci“. Tento e-mail bude obsahovat PIN a návod k vytvoření přístupu k EŽK. Prosím, postupujte podle
pokynů a kroků uvedených v e-mailu.
Pokud už máme přístup k EŽK aktivní (máte děti ve vyšších ročních), není nutné cokoliv dělat znovu.
Jen si, prosím, zkontrolujte, že vidíte v EŽK všechny své děti školou povinné (prvňáčky koncem září).
Pro EŽK existuje i mobilní Aplikace. Tuto aplikaci si můžete bezplatně stáhnout do svých mobilních
telefonů. Přihlašovací údaje použijete stejné. Pozn.: mobilní aplikace má omezené možnosti.

Po přihlášení do aplikace EŽK (z jakéhokoliv webového prohlížeče nebo přes webové stránky školy) si
můžete prohlížet „Hodnocení“ zadané jednotlivými pedagogy, číst poslané „Zprávy“ … A zároveň „přepínat“
mezi EŽK všech svých dětí, které navštěvují naši ZŠ.

Sem vložíte uživatelské
jméno a heslo, které jste
si při registraci zvolili

Tady si vyberete,
kterou EŽK si
chcete prohlížet

Po kliknutí na slovo „Nepřečtené
přijaté zprávy“ se Vám otevře
podrobné okno …
Z tohoto místa můžete odeslat
zprvu Vy nám.

Po kliknutí na slovo „Hodnocení“ se
Vám otevře podrobné okno … (viz.
další obrázek)

Kliknete na známku
v seznamu a objeví se Vám
plovoucí okno s podrobným
popisem

Pokud se chcete vrátit na
úvodní okno a začít si
prohlížet EŽK jiného dítěte,
klikněte na logo

Pedagogové budou známky do EŽK zadávat s určitou váhou (důležitostí) a aplikace Vám bude
ukazovat výslednou známku z daného předmětu pomocí váženého aritmetického průměru.
V případě nejasností, technických obtíží, při neobdržení vygenerovaného e-mailu s PINem, mě prosím
kontaktujte na adrese evildova@zskrenovice.cz.

Mgr. Eliška Vildová

