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DOCHÁZKA PRO RODIČE / ŽÁKA
uživatelská příručka
ke sledování docházky žáka
Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví.
Každý modul má svou příručku. Příručky jsou k dispozici ke stažení na www.iskola.cz.

Adresa naší školy:
www.iskola.cz/___________________
Systém iŠkola.cz je XHTML 1.1 validní.
Systém Iškola je optimalizován pro prohlížeče:
• Internet Explorer 9 a vyšší
• Google Chrome (aktuální verze)
• Mozilla Firefox (aktuální verze)
• Opera (aktuální verze)

Verze této příručky: 1.000
Aktuální verzi této příručky, popisující nejnovější možnosti serveru www.iskola.cz naleznete ke stažení na serveru www.iskola.cz
v sekci nápovědy. Tato příručka je tematicky zaměřena pro typ uživatele - Admin. Vzhledem k tomu, že každý typ uživatele (učitel,
administrátor, žák a rodič) má trochu odlišné možnosti a nabídky, je pro každý typ uživatele k dispzoici i jiná příručka.
Všechny příručky jsou v aktuálních verzích k dispozici na výše uvedené adrese.
Upozorňujeme, že tato příručka je bez jakékoliv redakční a jazykové úpravy. Vyhrazujeme si právo na pozdější změny, zejména pokud
verze systému www.iskola.cz je novější než verze této příručky.
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1. Omluva / avízo absence ze strany zákonného zástupce či zletilého žáka
Přirozeně, pro školu je pohodlné, pokud rodič třídnímu učiteli naznačí, co se žákem je (proč chybí ve výuce).
K dispozici je tedy i tento nástroj „rodičovské omluvy“ (respektive omluvy u plnoletého žáka), na základě kterého třídní
učitel jednak vidí avízo o důvod absence, ale také má možnost se dále rozhodovat, jak tuto absenci výsledně posoudí.

Základní nastavení možnosti omlouvání absence ze strany rodičů a žáků
Škola se nejprve rozhodne, jaký režim omlouvání ze strany rodičů a záků povolí. To se realizuje prostřednictvím modulu Nastavení – Docházka.
K dispozici jsou tři možnosti omlouvání absence:
1. Rodičem
2. Rodičem a plnoletým žákem
3. Rodičem a plnoletým žákem, který je sám sobě zák. zástupcem.

Poznámka: První možnost je jasná, za každých okolností bude omlouvat vždy jen rodič. To, že je u všech voleb přítomen rodič (tedy jeho možnost omluvy) vyplynulo z obecného statutu panujícího na většině škol (tedy, že z morálního
hlediska by rodič měl mít přístup k datů svého - byť plnoletého - potomka). V případě, že se jedná třeba o studenty dálkového studia, tak u nich je vhodná např. volba třetí, v tomto případě musí mít ovšem žák na své kartě, pod záložkou
Základní údaje, v poli Zákonný zástupce vybranou volbu: žák sám sobě. Pak dokonce nemusí mít na své kartě, pod záložkou Rodiče, speciﬁkovaného ani jednoho z rodičů. Pak
vlastně vystupuje jen jako samojediný subjekt jednající jen sám za sebe.

Žák bez rodičů a jako zákonný zástupce sám sobě,
tedy s právem omlouvání své absence ve výuce.

Poznámka: Samozřejmě, že možnost omlouvání ze strany žáka se odvíjí od jeho plnoletosti (zaevidovaného data narození), doku jí nedosáhne, tak nemá možnost svoji absenci ve výuce jakkoliv
omlouvat (či zdůvodňovat nepřítomnost).
Tento žák, dejme tomu student dálkového studia, se
(podle data narození) omlouvat z výuky již může...

Tyto parametry a nastavení na kartě tedy zadává škola.

Proces omlouvání absence ze strany rodiče (žáka), propojení s pohledem učitele
Rodič / Žák se po svém přihlášení přesměruje do modulu Docházka. Následující ukázka je již za rodiče, který omlouvá svého potomka z výuky.
Ukázky budou koncipovány jednak na proces ze strany rodiče, ale zárověň také na to, jak tuto omluvu pak vidí třídní
učitel při zúřadovávání této nepřítomnosti; a zpetně zase pohled rodiče na to, jak toto avízo o nepřítomnosti třídní učitel ﬁnálně posoudil.
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Dostupný žák

Přihlášený rodič

Výchozí, prázdný stav, při omluvě absence žáka ze
strany rodiče.

Rodič / plnoletý žák má k dispozici několik pohledů na věci kolem absence, a to prostřednictvím rozevírací nabídky Přehled docházky:
• jednak si může zobrazit jen hodiny absence zadané učitele (a tedy čekající na omluvu ze strany zák.
zástupce)
• nebo je možné si nechat zobrazit jen absenci
omluvenou ze strany zák. zástupce
• nebo zobrazení veškeré (jak ze strany vyučujícího, tak zákonného zástupce).

Dopředná omluva žáka z účasti ve výuce
Pro tyto účely slouží rodiči/žákovi tlačítko Nová omluva. Po klepnutí na něm se zobrazí jednoduchý panel, ve kterém rodič / plnoletý žák vyplní důvod a rozsah absence, případně připojí bližší popisný komentář.

Omluva celodenní absence....
... a absence několika hodin.
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Hotovo, dopředná omluva ze strany rodiče zadána,
(včetně datumu a času zadání).

Jak vidí tuto „omluvenku“ ze strany rodiče třídní učitel?
Když se třídní učitel přihlásí do svého účtu v Iškole, tak v Docházce, po nalistování daného dne, vidí, že pole´pro zýznam potenciální absence (buď celý den, nebo jen rozsah hodin) je podbarveno světle zelenou spojitou barvou. Po najetí kurzorem myši na tu kterou hodinu se v bublinové nápovědě zobrazí důvod hlášené absence.

Zde již postačí, když toto „avizovanou“ absenci zúřaduje, tedy posoudí ve smyslu akceptování (omluvy) či nikoliv.

Použití příslušného příznaku
zúřadování nepřítomnosti

Hotovo, tato absence je školou
omluvena.

A jak ještě zpětně vidí posouzení této nepřítomnosti absence žáka učitelem samotný rodič (žák)?
Jednoduše, v tabulce přehledu docházky je to ošetřeno použitým statusem (příznakem omluvy).

Omluvená absence

5
(c) Computer Media s.r.o.Všechna práva vyhrazena.Vytištění tohoto díla a jeho šíření výhradně v nezměněné podobě a pro potřeby studia systému www.iskola.cz JE POVOLENO.
Neváhejte se na cokoliv informovat! Poradíme s řešením potíží či nestandardních stavů.Technická podpora systému www.iskola.cz: telefon: 582 302 660 / e-mail: hotline@iskola.cz.

Docházka z pohledu rodiče / žáka
Uživatelská příručka pro rodiče a žáky ke sledování docházky

Vaše elektronická škola

Omlouvání nepřítomností zadaných učitelem
Opět naznačuje obrázek. Vyučujícím má žák zadanou nepřítomnost ve škole, v daný den, v 1. a 2. vyučovací hodině.
Rodič to vidí takto:

Rodič může na avizovanou nepřítomnost svého dítěte ve výuce reagovat, např. takto. Posoudí okolnosti, zatrhne příslušná zatržítka a klepne na tlačítko Omluvit. V panelu opět rodič využije jemu dostupných důvodů absence (záleží na
škole, jak je má nadeﬁnovány v číselnících absencí).

Jak vidí takto rodičem objasněné nepřítomnosti třídní učitel?
Třídní učitel to opět vidí v tabulce docházky svých žáků.

Za základě odpovědi rodiče se rozhodně absenci
neomluvit.
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A jak nakonec vidí ﬁnálně posouzenou absenci rodič/žák?
Opět v tabulce Docházky, např. pod režimem Veškerá absence a omluvy.

Třídním učitelem deﬁnitivně posouzená, tedy neomluvená nepřítomnost žáka ve výuce.

Mohou si rodič a třídní učitel navzájem měnit stanoviska při omlouvání?
Nikoliv. To co zadá rodič, to zůstane v jím zadaném příznaku omlouvání a to jak výsledně posoudí absenci třídní učitel, je také jen jeho věcí. Oba mohou zasahovat jen do toho, co zadali. Je to vidět např. právě na tabulce přehledu absencí žáka (z pohledu rodiče), po klepnutí na odkaz hodiny či statusu se objeví příslušný panel s zadanými hodnotamu rodiče či učitele.

Stanovisko třídního učitele při posuzování nepřítomnosti.
Původní stanovisko rodiče.

Je tak zaručena průkaznost všech okolností vedoucích k ﬁnálnímu příznaku při posuzování nepřítomnosti žáka ve výuce, včetně datumu a času zadání oběma typy uživatelů (to je také ve své posloupnosti vidět na přiložených obrázcích).
Rodič má dokonce možnost (v panelu svého stanoviska k nepřitomnosti) v podstatě toto stanovisko úplně odstranit, nicméně je otázkou, proč by to sám (ve smyslu zachování si i svého postoje, včetně data zadání) dělal.

Bude záhy doplněno...
Oběma typům uživatelů budou k dispozici i souhrny absencí, tedy výsledná čísla v podobě omluvené a neomluvené absence, % zameškání hodin ve výuce; Třídnímu učiteli ještě i další nástroje formulářových pohledů na vybrané
typy absencí (např. jen ﬁltrované všechny Nepřítomnosti, Neomluvené apod.), tak aby stavy mohl co nejefektivněji
(bez listování docházkou) zúřadovat.
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2. Dozví se třídní učitel o této omluvě automaticky?
Zasílání omluvenky absence na e-mail třídního učitele
V případě, že chce být třídní učitel informován o elektronickém omluvence absence žáka automatizovaně, tedy na
e-mail, je nastavení velmi jednoduché.
1. Po svém přihlášení do Iškoly se Třídní učitel nasměruje do svého uživatelského proﬁlu (pravý horní roh aplikace, ikona se jménem).
2. Klepne na šipku a z nabídky vybere příkaz Nastavení.
3. Úplně dole, v sekci mobilních kontaktů a privátní adresy e-mailu stačí jen zatrhnout volbu
zatržítka Posílat informace o omluvě absence žáků zák. zástupcem.

4. Poznámka: zadaný e-mail vyučujícího musí být ověřen (zveriﬁkován); teprve pak na něj začnou chodit veškěré
možné informace. O problematice veriﬁkace již bylo podrobně psáno v příručce č. 10. Komunikace - E-mail.
Omluvenka e-mailem bude třídnímu učiteli doručena serverem Iškoly obratem, jakmile ji zákonný zástupce v systému Docházky v Iškole zadá a potvrdí.

Zadaná omluva
nepřítomnosti žáka
zákonným zástupcem...

Samotná e-mailová zpráva doručená třídnímu učiteli.

... a e-mailová zpráva, oznamující omluvu nepřítomnosti žáka
zákonným zástupcem, v e-mailovém klientu třídního učitele.
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