Školní informační systém Edookit (FAQ)
Jak získám přístupové údaje do systému?
•

Vaše přístupové údaje Vám budou odeslány školou na Váš mail poté, co bude do
systému vložen Váš platný email (v průběhu měsíce září a října). Pokud budete mít
problém se do systému připojit, obraťte se prosím na pana Miroslava Bajtoše
(bajtos@waldorfpardubice.cz).

Můžu své přístupové údaje sdílet s dětmi?
•

Neříkejte svým dětem přístupová hesla do systému (z důvodu omlouvání nepřítomnosti).
Starší děti mohou mít své vlastní přístupové údaje a účty s omezenými funkcemi (nyní
však tuto variantu neumožňujeme).

Kde se mohu do systému připojit?
•

K připojení stačí zařízení s internetem (PC, notebook, mobil).

Musím mít pro každé dítě zvláštní přístup?
•

Ne. Pokud vše funguje správně, vidíte v rámci svého účtu všechny Vaše děti na škole.

Musím psát ještě omluvenky po staru do papírové žákovské, když teď jsou k dispozici
elektronické?
•

Od září 2021 mohou být žáci na naší škole omlouváni i elektronickou formou (po aktivaci
systému). Rodiče, kteří nemají možnost využívat elektronickou žákovskou knížku mohou
nadále používat papírovou formu.

Jakou platnost má zpráva poslaná v systému Edookit, nahradí např. papírky s žádostí o
uvolnění z akce?
•

Jakákoliv zpráva vytvořená a doručená v informačním systému z Vašeho účtu je
považována za Vámi elektronicky podepsanou a má tak stejnou platnost jako podepsané
uvolňovací papírky nebo omluvenka v papírové ŽK. Proto je důležité nesvěřovat dětem
přístupové údaje k účtům rodičů.

Kam se obracet s dotazy ohledně Edookitu?
Pokud se jedná o problémy technického rázu, obracejte se na pana Miroslava Bajtoše
(bajtos@waldorfpardubice.cz), pokud se jedná o osobní údaje Vás nebo dětí pak na
příslušného třídního učitele nebo na sekretariát školy – paní Jaroslavu Andrejsouvou
(andrejsova@waldorfpardubice.cz). Pokud potřebujete vysvětlit něco ohledně výuky či
klasifikace, obracejte se prosím na konkrétní učitele daných předmětů.
Více informací o systému naleznete zde http://edookit.com/cz
•

