Základní škola Jablůnka, okres Vsetín
Na Láni 306 • 756 23 Jablůnka • telefon 571 499 421• e-mail: skola@zsjablunka.cz

Informace pro rodiče k elektronické žákovské knížce (dále jen eŽK):
-

-

žáci dostanou své přihlašovací údaje od třídních učitelů, třídní učitelé jim rovněž ukáží, jak se
žák do eŽK dostane
rodiče dostanou přihlašovací údaje pro sebe i své dítě na lístečku na třídní schůzce
23. ledna 2018 od třídních učitelů, ten kdo se nedostaví na třídní schůzky, si přihlašovací
údaje vyzvedne po dohodě s třídním učitelem jindy, nebo mu budou zaslány e-mailem
oba rodiče mají přiděleno vždy jen jedno přihlašovací jméno. Pokud by chtěl každý z rodičů
mít své uživatelské jméno a heslo, nechť se obrátí na sosolik@zsjablunka.cz
pokud má rodič ve škole více dětí, má pro všechny děti stejné uživatelské jméno i heslo a po
přihlášení si může mezi svými dětmi přepínat
rodič si může své heslo v eŽK změnit
rodič může prostřednictvím eŽK omlouvat absenci dítěte ve škole, psát vzkazy učitelům
pokud má rodič uveden v eŽK e-mail, lze při odeslání zprávy (od učitele k rodiči) nastavit, aby
rodiči přišel e-mail s informací, že má zprávu v eŽK. Na tyto zprávy ale neodpovídejte!
existují aplikace dm Software (naše eŽK) pro chytré mobilní telefony a tablety ke stažení
zdarma:
o Google Play (Android verze 4.4 a vyšší):
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.dmsoftware.mobile
o App Store (iOS a vyšší):
https://itunes.apple.com/us/app/dm-software/id1250869559?l=cs&ls=1&mt=8
o Microsoft (Windows 10, Windows 10 Mobile):
https://www.microsoft.com/cs-cz/store/p/dmsoftware/9n4r3qc5rk4p?ocid=badge&rtc=1

Další informace naleznete přímo na webu firmy DM Software, která naší škole eŽK zajišťuje:
Podrobná on-line uživatelská příručka pro žáky i rodiče:
https://aplikace.dmsoftware.cz/SOL/dokumentace/DM/verejnost/
Tato nápověda je poměrně obsáhlá a některé její části se naší školy netýkají (např. registraci do
systému rodiče neprovádí, docházku žáků elektronicky neevidujeme, propojení se stravovacím
systémem nemáme apod.) Na většinu vašich dotazů tu však odpověď snad naleznete.
Informace k mobilní aplikaci:
https://portal.dmsoftware.cz/%C4%8Cl%C3%A1nky/tabid/327/articleType/ArticleView/articleId/303
9/Nova-mobilni-aplikace-dm-Software.aspx
Tato aplikace je poměrně nová a zřejmě se bude dále aktualizovat a vyvíjet.
Kontaktní osoba k eŽK: Mgr. Ivan Šošolík, sosolik@zsjabunka.cz , 571 499 421

V Jablůnce 22. 1. 2018

