ASC ROZVRHY
1. Obdržení přístupových údajů
Přihlašovací údaje k účtu obdržíte na mail v tomto tvaru:

Přímý odkaz, na kterém se nachází stránka.

Uživatelské jméno
Prozatímní heslo. Na stránce
bude možné nastavit svoje
heslo.

2. První přihlášení
V obdrženým mailu klikněte na přímý odkaz na stránku nebo tento odkaz zkopírujte a vložte do prohlížeče.

3. Změna hesla
Po přihlášení se otevře úvodní obrazovka.
Zde: pravý horní roh – Jste přihlášený jako / Můj profil (viz. obrázek)

V okně Můj profil klikněte na políčko Vytvořit osobní EdaPage účet.

Budete vyzváni ke změně vašich přihlašovacích údajů. Zadejte váš email (na tento vám vzápětí přijde
ověřovací kod) a dvakrát heslo, které si již nastavíte sami. Po zadání ověřovacího kodu je změna hotová.
Pokud se budete chtít v budoucnu přihlásit, tak již pod těmito novými přihlašovacími údaji. Tzn. uživatelské
jméno = email, heslo = vámi zadané heslo.

4. Seznámení s prostředím

Rozvrh žáka

Docházka žáka, kde
je možné vidět i
Vámi zadané
omluvenky.

Přehled chybějících
učitelů a tříd,
suplující učitelé.

5. Zadání omluvenky
Na úvodní straně kliknout na Docházka:

Do pole poznámka napište
důvod nepřítomnosti.
V kalendáři
vyberte
den,
kterého se absence žáka týká.
Pokud
jde
o
vícedenní
nepřítomnost, stačí kliknout na
první a poslední den, tím se
označí celé období. Potom již
není nutné zadávat hodiny.
Pokud se jedná o nepřítomnost
pouze v určitých hodinách, pak
je zadejte sem.
Nakonec stačí potvrdit tlačítkem
OK.

Seznam všech Vámi zadaných omluvenek najdete pod tlačítkem Omluvenky:

V Docházce můžete také kontrolovat absenci svých dětí. Pokud žák chyběl a vy jste mu předem nevystavili
omluvenku, uvidíte datum i hodiny absence a můžete omluvenku vystavit zpětně.

Lze zde také kontrolovat procento zameškaných hodin v jednotlivých předmětech:

6. Dvě děti na naší škole?
Pokud máte na naší škole více dětí a každé v jiné třídě, je postup zadávání omluvenky stejný. Pouze po
přihlášení označíte v záhlaví to dítě, kterého chcete omluvit.

