
 

Základní informace zákonným zástupcům o zavedení elektronické žákovské knížky 

(EŽK) od školního roku 2019/2020 

1) Seznámení s výsledkem průzkumu k zavedení EŽK. 

V průzkumu (proběhl v lednu 2019) bylo osloveno 562 rodičů žáků 1. - 8. ročníku. Průzkumu se 

zúčastnilo 522 rodičů, což je 93 % všech dotázaných. 40 rodičů se ankety nezúčastnilo. 

Pro souhlas se zavedením žákovské knížky se vyslovilo 461 rodičů (88 %) a proti zavedení EŽK 

se vyslovilo 61 rodičů (12 %). 

2) Informace o EŽK v roce 2019/2020. 

- Od 1. září 2019 bude zavedena EŽK (spolu s dalšími pedagogickými dokumenty 

v elektronické podobě, které jsou vzájemně propojeny) v systému Bakaláři, který je 

v moderních školách používán s úspěchem již několik let. Přístup k informacím bude 

umožněn přes originální uživatelské jméno a heslo pro rodiče a žáky. Systém vyhovuje 

zákonu o ochraně dat. Tento systém zcela nahrazuje žákovskou knížku s výjimkou 

omluvného listu, který bude zachován v papírové podobě. 
- K EŽK je zapotřebí jakýkoliv počítač či jiné zařízení (chytrý mobilní telefon, tablet) 

s připojením na internet. Přístupové údaje budou rodičům předány v průběhu 1. týdne 

školního roku 2019/2020. Je důležité, aby rodiče uchovali své přístupové údaje v bezpečí 

a neposkytovali je nikomu dalšímu. Vyvarují se tak jejich zneužití a případným 

problémům, že pod jejich jménem bude se školou komunikovat někdo jiný. Žák dostane 

svůj vlastní přístup. 
- Od 1. září 2019 bude na stránkách školy www.zstyrfren.cz pro rodiče k dispozici manuál, 

jak vstoupit, procházet a komunikovat v systému EŽK. 
- Ve výjimečných případech řádně zdůvodněných (nedostupnost k internetu, popř. jiné) 

bude mít žák obě formy žákovské knížky – elektronickou i listinnou. Známky si žák bude 

zapisovat sám, listinnou žákovskou knížku bude pravidelně předkládat vyučujícímu 

k potvrzení správnosti. 
 

3) Které služby EŽK nabízí? 

- Jedná se o významnou změnu, která zrychlí a usnadní komunikaci se školou. EŽK 

v plném provozu umožňuje rodičům získávat informace o klasifikaci a docházce žáků, o 

akcích školy (kulturní, sportovní, exkurze), domácích úkolech. Rodiče mohou kontrolovat 

osobní rozvrh žáka a změny v něm (suplování). 

- EŽK poskytuje rodičům přehled výchovných opatření za daný ročník, následně pak za 

celou docházku v ZŠ. Rodiče získají kompletní přehled vysvědčení za celou školní 

docházku. 

- Webová aplikace také umožňuje spojení jednotlivých účtů (např. rodič s více dětmi na 

jedné škole může snadno přepínat mezi účty svých dětí bez nutnosti zadávat stále loginy 

a hesla). 

NEBOJME SE ZMĚNY, SPOLEČNĚ TO ZVLÁDNEME! 


