Návod na používanie ELEKTRONICKEJ ŽIACKEJ KNIŽKY v mobile
Podrobný návod na využívanie ELEKTRONICKEJ ŽIACKEJ KNIŽKY (pre žiakov aj rodičov).
Návod na inštaláciu aplikácie do mobilu alebo tabletu (pre Android):
1. V mobilnom telefóne ťuknete na ikonku Google Play (obchod).

2. Po spustení aplikácie si dáte hore vyhľadať “EduPage”.
3. Kliknete - Inštalovať a dovolíte mobilu, aby túto aplikáciu nainštaloval.
4. Potom ju môžete spustiť.
5. Ťuknete na “prihlásiť sa” a zadáte prihlasovacie údaje (prihlasovacie meno a heslo). Potom dokončíte
prihlásenie dopísaním “gorazdnr” do adresy “gorazdnr.edupage.org”
6. Aplikácia vás prihlási a môžete ju využívať (prihlasovanie je jednorázová záležitosť, už ho nebude
potrebné opakovať pri ďalšom spustení aplikácie).
7. Podobne postupujete aj pri AppStore a nainštalujete aplikáciu EduPage do mobilu iPhone.

Správy, známky a domáce úlohy - používanie aplikácie
1. Keď už máte v mobile alebo tablete nainštalovanú aplikáciu EduPage a podarilo sa vám prihlásiť, pozrieme sa na funkcie, ktoré budeme
využívať.
2. V časti “správy” – žltá ikonka obálky – sa zobrazujú správy poslané napr. triednym učiteľom (buď iba žiakom alebo iba rodičom resp. aj
žiakom aj rodičom). Tu budete informovaní o rodičovských združeniach, exkurziách, divadelných predstaveniach, výchovných koncertoch a
podobne. Stačí ťuknúť a správu si prečítať. V zozname správ môžete konkrétnu správu vymazať jej posunutím vpravo alebo vľavo. Učiteľ, ktorý
správu rozposlal vidí vo svojej aplikácii, kto si správu už prečítal. Oznamy vyžadujúce podpis rodiča budú posielané v papierovej podobe ako
doteraz. O správe budete informovaný v notifikačnej lište vášho mobilu aj vtedy, ak je aplikácia vypnutá (neprídete o žiadne dôležité informácie a
nemusíte aplikáciu spúšťať každý deň, aby ste si skontrolovali správy).
3. V časti “známky” – červená ikonka notesu – vám umožňuje (žiakom aj rodičom) prehliadať si známky z jednotlivých predmetov. Známky
môžete aj podpísať vpravo dole ťuknutím na “podpísať”. Učiteľ samozrejme vidí, či rodič známku podpísal a je tak informovaný o prospechu
svojho dieťaťa. O udelení známky budete informovaný v notifikačnej lište svojho telefónu aj vtedy, ak je aplikácia vypnutá.
4. V časti “domáce úlohy” – ikonka modrého zošita s pravítkom a ceruzkou – budete vidieť naplánované písomky, testy, skúšania alebo
domáce úlohy, ak tieto informácie učiteľ toho-ktorého predmetu zverejní. Je na učiteľovi, aké informácie poskytne verejne, preto neočakávajte,
že v tejto sekcii nájdete kompletné znenia písomiek alebo správne odpovede. Zvyčajne sa zverejňujú informácie typu: “domáca úloha z MAT,
učebnica str. 23, cvičenie 5,6a” alebo “písomka zo slovíčok z NEJ, oblasť ovocie a zelenina”.
5. Ďalšie možnosti, ktoré aplikácia ponúka (dochádzka, jedálny lístok a pod.) zatiaľ nebudeme aktívne využívať.

V prípade nejasností nás môžete kontaktovať osobne, telefonicky, alebo emailom na zsgorazdova@zsgorazdova.sk.

