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4. EŽK byla rozšířena o rozvrh. Jaké další informace by Vám vyhovovaly? 

5. Jaké další postřehy a připomínky k EŽK byste považovali za důležité? 

Informace o akcích školy. 

Informace o akcích školy v daném měsíci jsou zveřejňovány na úvodní stránce školního webu 
s pravidelnou aktualizací a následných písemných či fotografických zpráv.  

Informace o jídelníčku. 

Jídelníček je zveřejněn na webu školy, sekce „Školní jídelna“. 

Přidání omluvného listu, omluvenky elektronicky. 

Elektronické omluvení nepřítomnosti žáka by bylo možné pouze v případě, že zákonný zástupce bude 
mít certifikovaný ověřený elektronický podpis. O zavedení tohoto způsobu omlouvání zatím 
neuvažujeme.  

Rodičovské aktivy 

Termíny rodičovských aktivů v průběhu školního roku jsou zveřejněny na webu školy v pravém 
sloupci „Aktuality – Školní rok 2014/2015“. 

Změny v rozvrhu 

V rozvrhu pro 2. stupeň jsou změny aktualizovány vždy na jeden den dopředu. 

Datum klasifikace 

V aplikaci EŽK v pravém horním rohu je uvedeno „Menu“, ve kterém si každý uživatel může 
zaškrtnout požadované informace. 

Detail – zobrazit – standardně seřadit nebo podle data nebo podle váhy nebo podle předmětu a data 
nebo podle předmětu a váhy (od nejmenší váhy) 
Zaškrtnout detail –datum – u každé známky se objeví datum 
Zaškrtnout typ známky – u každé známky se objeví váha 
Zaškrtnout poznámky – pokud je přidán komentář, objeví se v poznámce 
Podrobný popis včetně grafického znázornění je v úvodu EŽK v sekci manuál. 
 

Uložení nastavení 

Uložení nastavení (datum, období apod.) bude konzultováno s dodavatelem programu, stávající 
aplikace toto neumožňuje. 

Váha známek, zkratky 

Na úvodní straně EŽK na webu je vysvětlivka, že veškeré informace k použitým zkratkám je pod 
žlutým písmenem „i“. 

 

 



Průměr známek 

V aplikaci je záměrně vypnuta sekce „průměr známek“, neboť výsledná hodnota by byla zavádějící. 
Každá známka má svoji váhu dle důležitosti (viz výše) a průměrovat dohromady známky s váhou např. 
10 (písemné práce) a známkou s váhou 1 (domácí úkol) zkresluje celkové hodnocení. Výsledné 
hodnocení žáka není dle průměru, ale je ovlivněno i dalšími faktory. Z výše uvedených důvodu 
nebude „průměr známek“ zprovozněn. 

Hodnocení s mínusem či s plusem, např.  1-, +2 

Stávající klasifikační řád používá pouze stupnici hodnocení  1, 2, 3, 4, 5. Z tohoto důvodu i v EŽK se 
nepoužívají známky s „mínusem“ či „plusem“. 

Informace o písemkách 

Informace o písemkách uvádějí jednotliví vyučující dle uvážení. 

Automatické zasílání známek na e-mail 

O zavedení této služby se neuvažuje. 

Aktuální známky, změna červené barvy na černou 

Při každém prvním otevření EŽK jsou červeně označeny nové známky. Při dalším otevření se všechny 
známky označí černě, i když jste si rozklikli např. pouze jednu známku z předmětu. Pro lepší získání 
přehledu o známkách, které žák obdržel v posledním období, je pomůckou nastavení období, za které 
chcete, aby se vám ukázaly známky (např. poslední týden). 

Konzultační hodiny vyučujících  

Na webu školy, sekce „Výchovní poradci“ jsou zveřejněny konzultační hodiny výchovných poradců. 
Konzultační hodiny s jednotlivými vyučujícími lze konkrétně domluvit telefonicky nebo e-mailem – 
web školy, sekce „Kontakty“. 

Změna hesla 

O možnosti změny hesla přístupu do EŽK uvažujeme, v současné době řešíme časové období zavedení 
této služby a překlopení do aplikace. 

 

   

 


