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Elektronická žákovská knížka (EŽK): podmínky použití pro uživatele „rodič“  

Webová aplikace přístupná z https://www.skolaonline.cz , odkaz i na webu školy 

Zjednodušená mobilní verze pro Android (na GooglePlay) i pro iOS (AppStore). 

Od školního roku 2022/2023 se na naší škole používá systém EŽK pro žáky od 4. do 9. ročníku.  

Hlavní výhody EŽK:  

 Jednotný komunikační nástroj škola – rodič, škola – žák.  

 Každý žák a rodič má své přihlašovací údaje – rozdílná práva. 

 Žáci si mohou udržovat přehled o hodnocení v jednotlivých předmětech. 

 Zákonný zástupce má přehled o klasifikaci a chování dítěte.  

 Žák i rodič má vždy aktuální informace o změnách v rozvrhu.  

 Jednoduše omlouváte Vaše dítě z výuky v souladu s podmínkami stanovenými ve školním řádu školy.  

 Odpadá úmyslné či neúmyslné zapomínání a ztráta papírové žákovské knížky.  

Přístup k EŽK:  

 Každý uživatel (rodič i žák) si vytvoří sám přístupové údaje pomocí PINů.  

 Zákonní zástupci obdrží PIN na třídní schůzce od třídního učitele. Žáci obdrží PIN od třídního učitele.  

 Přihlašovací jméno musí být jedinečné. 

 Heslo musí mít minimálně 6 znaků (z toho nejméně 1číslici) 

 Doporučujeme doplnit e-mailovou adresu (zapomenuté heslo). 

 Po přihlášení si rodič zkontroluje, zda se mu zobrazí všechny jeho děti (pokud jich je v ZŠ více). 

 Pokud uživatel zadá 5x za sebou chybné heslo, účet se na 30 min. zablokuje. 

V případě ztráty přístupových údajů, je nutné písemnou formou zažádat o nové na adrese: pavliko@zsnasavrky.cz  

Povinnosti zákonných zástupců (v souladu se Školním řádem): 

 Pravidelně se seznamovat s prospěchem a chováním svého dítěte – minimálně 1x měsíčně podepsat v EŽK. 

Hodnocení  → Výpis Hodnocení → Průběžné hodnocení → Podepsat 

Mobilní aplikace má omezené funkce, např. neumožňuje podepsat známky. Podepsat lze pouze přes 

webové rozhraní (z jakéhokoliv zařízení – PC, mobil, tablet, …)  

 Nepřítomnost žáka ve škole je třeba omlouvat vždy písemně prostřednictvím EŽK. Nejpozději do tří dnů po 

skončení absence zapíše zákonný zástupce do EŽK omluvenku třídnímu učiteli.  

Komunikace → Zprávy → Omluvenky 

Osobní údaje dítěte, jeho známky, výchovná opatření, rozvrh a jiné údaje, které rodič získá v EŽK, patří k citlivým 

osobním údajům, ke kterým mají přístup pouze zákonní zástupci žáka a žák. Upozorňujeme rodiče na skutečnost, že v 

případě předání přístupových údajů jiným osobám, nebude dodržen zákon o ochraně osobních údajů.  

 

 

 

 

Příručka pro používání apilkace: https://aplikace.skolaonline.cz/dokumentace/KS/verejnost/ 

https://www.skolaonline.cz/
https://aplikace.skolaonline.cz/dokumentace/KS/verejnost/

