
Průvodce E-ŽK

Zpracovala: Mgr. Silvie Szymurdová



1. Na internetu, prosím spusťte stránky školy: 
       www.mendelova.cz
2. Na stránkách školy zmáčkněte ikonu E-ŽK.

http://www.mendelova.cz


3.   Spustí se nová stránka - přihlášení do E-ŽK.
4.   Zadejte prosím přihlašovací jméno a heslo.



5.    Úvodní obrazovka:
a) zde uvidíte, jak jste přihlášení (jako rodič nebo žák),
b) také zde uvidíte oznámení o nové známce 
       nebo zprávě.



6.    Osobní údaje:
a) zde můžete zkontrolovat, zda máme ve škole aktuální 

osobní údaje Vašeho dítěte,
b) také zde můžete opravit případné nesprávné údaje.



7.    Klasifikace:
a) průběžná klasifikace (známky z žákovské knížky),
b) pololetní klasifikace 
       (pololetní hodnocení - celá docházka),
c) všechna výchovná opatření za celou školní docházku.



8.    Průběžná klasifikace:
a) zde uvidíte všechny známky ve zkrácené formě,
b) pokud chcete vidět podrobnosti - zatrhněte volbu detail,

c)    známky se standardně řadí podle pořadí předmětů na vysvědčení,
pokud chcete změnit pořadí např. podle data - rozbalte volbu zobrazit,

d)    známky si můžete nechat ukázat za určité období - např. za září apod.,
e)    po kliknutí na ikonku písmena i se rozbalí nabídka vysvětlivek značek u 
       hodnocení.



9.    Komens - psaní zpráv:
a) zde můžete poslat zprávu 

(obecnou zprávu nebo omluvenu), 
dále můžete určit komu bude odeslána a zda chcete obdržet doručenku,

b) jinak také můžete přijímat zprávy - uvidíte seznam všech došlých zpráv, 
zprávy si můžete opět třídit podle data nebo adresáta (nabídka zobrazit)
nebo si můžete nastavit filtry na to jakou zprávu chcete nastavit 
(nabídka filtr) a zprávu si můžete i vytisknout,

c)    každá Vámi odeslaná zpráva se ukládá do odeslaných zpráv - opět
       vidíte seznam všech odeslaných zpráv i zde můžete třídit zprávy podle
       popisu výše.



10.  Nástroje:
a) zde si můžete změnit heslo,

b)    propojit více účtů
dohromady.



Vážení rodiče, 
pokud Vám tento manuál nepomohl s řešením 
problému v E-ŽK, prosím kontaktujte mne na 

e-mailové adrese 
silvie.szymurdova@mendelova.cz, 

pokusím se Vám pomoci.


