
Seznamte se, je tu pro Vás - Edookit

informační systém školy pro žáky a rodiče 



Co se naučíme?

• Přihlášení do systému (to už teď umíme☺).

• Využívat nabídku „Hlavní panel“.

• Zjistit absenci žáka.

• Využívat nabídku „Schránka“ (čtení, odpovídání, 

nové zprávy).

• Využívat nabídku „Předměty“.

• Využívat nabídku „Hodnocení“.



Jak se dostanu do systému?

• vstup do online prostředí (webové stránky)

• do vyhledávače napište zskrenova.edookit.net



QR kód

• QR kód Edookit ZŠ Křenová (MŠ systém zatím 
nevyužívá)



• Naskočí tato stránka.
• Do „Přihlašovací jméno:„

napište první písmeno 
ze jména dítěte 
+ celé příjmení,
vše malými písmeny,
bez teček, háčků, čárek.

Vzor:    nlacina
(Norbert Lacina)

Co se stane → přihlášení

nlacina



Heslo
• Do „Heslo“  napište příjmení 

třídního učitele (zase vše 

malými písmeny, 

bez háčků, čárek, teček).

Vzor:  stepnicka

(Štěpnička)

Heslo si můžete změnit.

(ale nezapomenout! ☺)

• Klikněte na

nlacina

Přihlásit .



Jsme tam ☺ – toto je nabídka hlavního panelu
Jste přihlášeni pod zkratkou jména žáka.



Docházka



Docházka



Co dál?

• Mohu rozkliknout cokoliv 

z nabídky hlavního 

panelu (sloupečku vlevo).



Schránka

• Po kliknutí na nabídku 

Schránka se dostanu 

automaticky do přijaté pošty



Přijatá pošta

• Zobrazí se mi přijaté zprávy, nepřečtené mají 
oranžový rožek.

• Kliknu na název zprávy, otevře se.



Čtení 

• Otevřená zpráva – jak odpovím?

• Je několik cest, nejjednodušeji- kliknu na 
odpovědět. 

Norbert LACINA



Odpovídání

• Nestarám se o příjemce, protože automaticky 

odpovídám

tomu, 

kdo mi zprávu

poslal.

• Napíšu text, 

odešlu!



Psaní zcela nové zprávy 1
(neodpovídám)

• Opět máme několik způsobů.

• Kliknu na ikonu obálky.



Psaní zcela nové zprávy 2
(neodpovídám)

• Jdu do „Schránky“.

• Kliknu na „Nová zpráva“.



Dále je postup stejný:

• Kliknu na ikonku adresáře (hlava).



Zcela nová zpráva - adresář

• Objeví se seznam osob – pouze těch, kteří
působí u přihlášeného dítěte!

• Vyberu, komu píšu,

kliknu.



Zcela nová zpráva - předmět

• Je dobré napsat předmět 

(jednoduše „o co jde“,  

ale nemusím).

• Napíšu zprávu. 

• Odešlu!



Ještě jeden způsob psaní zpráv,

nabídka  „Předměty“

• Velmi výhodný způsob 

je z nabídky 

hlavního panelu 

„Předměty“

• Rozkliknu.



Nabídka „Předměty“

• Po rozkliknutí se mi zobrazí jednotlivé 
předměty žáka v  přehledu.



Psaní nové zprávy z nabídky „Předměty“

• Jednoduše rozkliknu nabídku „Odeslat zprávu 
učiteli“ a píšu zprávu již známým postupem.



Nabídka „Předměty“

• Co dále umí nabídka „Předměty“.

• Rozkliknu konkrétní předmět.



Nabídka „Předměty“

• Mohu rozkliknout cokoliv v nabídce konkrétního 
předmětu., např.:

Norbert LACINA



HODNOCENÍ
• Hlavní panel – „Hodnocení“

• Kliknu.



Hodnocení
• Přehled hodnocení jednotlivých předmětů.

• Kliknu.



Hodnocení
• Zobrazí se známky z vybraného předmětu 

+hodnocená látka.

• Mohu dále rozkliknout, nebo mohu reagovat.



Nabídka „Předměty“
• Probrané učivo konkrétního předmětu.

Norbert LACINA


