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Vážení rodiče, 
  

v tomto školním roce zavádíme do zkušebního provozu elektronický informační systém od společnosti Edookit.  

Edookit neslouží pouze jako elektronická žákovská knížka, ale jako ucelený přehled potřebných informací týkající se 

školních akcí (rozvrhy, absence, studijní materiály, domácí úkoly apod.).  

Podrobné informace o možnostech využití a instrukce k ovládání naleznete na www.edookit.com/cz.  

Odkaz na školní portál Edookit najdete na webových stránkách školy. Odkaz vás přivede na přihlašovací stránku. 

Můžete si také nainstalovat aplikaci EDOOKIT pro Android nebo iOS. ID školy je zshroznova. 

Do konce září 2016 budou na váš email rozeslány přihlašovací údaje. Prosíme, nastavte si heslo a zapamatujte si 

přihlašovací jméno. Současně s vašimi přihlašovacími údaji dostanete i přihlašovací údaje pro vaše dítě. Ve vlastním 

zájmu nesdělujte dětem své přístupové údaje.  

Omlouvání absencí bude probíhat zápisem do žákovského průkazu.  

Budete-li mít technické problémy nebo dotazy prosím kontaktujte technickou podporu na adrese info@edookit.cz. 

Veškerá data v informačním systému jsou zpracována v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.  

Přejeme Vám trpělivost a radost z nových možností, které naleznete v novém systému.  
 

Mgr. Zbyněk Krejčíř, ředitel školy 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Návratka – elektronická žákovská knížka Edookit 
 

Jméno žáka:  ……………………………………………………  Třída:  ……………….. 

Mail matka:  …………………………………………………… 

Mail otec:  …………………………………………………… 

Mail žáka (jen 5. – 9. třída):  …………………………………………………… 
 

Dne:  …………………………  Podpis rodiče:  ………………………… 
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