
Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků. 

 
Od začátku školního roku 2015/16, tj. od 1. 9. 2015, zavádíme elektronickou žákovskou knížku. Tato 
změna se dotkne všech žáků 4. – 9. ročníku a tím samozřejmě jejich rodičů, zákonných zástupců. 
Elektronická žákovská knížka nahradí stávající tištěné podoby žákovských knížek. 

Vy, jako rodiče, získáte přehled o známkách svého dítěte (odpadne problém, zda bylo dítě v den 
zápisu známek ve škole nebo zda nezapřelo žákovskou knížku). Dozvíte se o formě zkoušení, navíc 
získáte přehled o důležitosti známky, neboť elektronická žákovská knížka umožní rozlišit tzv. „váhy" 
známek dle důležitosti. Do elektronické žákovské knížky budou zapisovány známky ze všech 
předmětů. Je naším cílem, aby byly známky zapisovány zpravidla do 2 pracovních dnů po zhodnocení 
práce se samotnými žáky. 

Kromě toho Vám budou prostřednictvím elektronické ŽK předávány informace, např. o chování 
Vašeho dítěte, o plánovaných akcích školy, třídy, apod. Součástí této aplikace je i možnost zobrazení 
rozvrhu hodin Vašeho dítěte a jeho změn, nebo plánu akcí školy. 

Z výše uvedeného vyplývá, že pro využívání elektronické žákovské knížky je nutné, aby rodiče měli 
přístup na internet. Počítáme samozřejmě i s tím, že ne každý rodič tuto možnost má. V těchto 
případech škola zajistí informování rodiče písemnou formou, výpisem známek za určité období, který 
mu prostřednictvím dítěte předáme. 

Každý zákonný zástupce obdrží vygenerované heslo pro vstup do elektronické žákovské knížky. Jiné 
heslo obdrží i samotní žáci, aby i oni měli do aplikace přístup.  

Případné technické záležitosti či problémy vám pomůže řešit náš koordinátor ICT, a zároveň zástupce 
ředitele na adrese: tomanova@zstgm-studenka.cz . 

Vážení rodiče, věříme, že tato změna napomůže k dalšímu zkvalitnění Vaší informovanosti. Jsme 
přesvědčeni o tom, že v době, kdy se s elektronickou komunikací setkáváme čím dál častěji, nebude 
naše rozhodnutí na škodu. Věříme, že naprostá většina z vás usedá denně k počítači – k internetu či 
elektronické poště. Proč se tedy při této příležitosti současně nepodívat na elektronickou žákovskou 
knížku Vašeho dítěte a mít tím každodenní obraz o jeho vzdělávání a chování, včetně dalších 
informací, které Vám může škola touto formou poskytnout. 

  

Ve Studénce dne 1. 9. 2015     Mgr. Milan Stiller, ředitel školy 

 

 

 

 

 


