
 ▪ Snadný a přehledný systém  
vyvinutý dle požadavků učitelů 
a vedení škol. 

 ▪ Plnohodnotný systém celé agendy 
pro MŠ, ZŠ, SŠ, gymnázia i VOŠ

 ▪ Rozvrh, suplování, přehled 
odučených hodin, ředitelský grafický 
přehled, reporty a vlastní tiskové 
výstupy pomocí Edookit doplňku  
do Microsoft Wordu.

 ▪ Lupa vám na 2–3 stisky kláves 
napoví správnou funkci, otazník 
vám zobrazí pruh s nápovědou 
i s videem.

 ▪ Vše zapsané lze opravit.

 ▪ GDPR souhlasy, připojení pro dveřní 
systémy, párování plateb z výpisů 
z banky, slovní hodnocení

Edookit propojuje školu s rodinou. Neza-
pomínáme však na vaši administrativní 
práci a snažíme se vám ji usnadnit. Od 
zápisu žáků do 1. ročníků formulářem 
pro vaše webové stránky, který přímo 
ukládá nové žáky a zákonné zástupce 
do systému. Přes běžný provoz školy 
formou hromadných zpráv vámi vybra-
ným skupinám – jen učitelé, žáci včetně 
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jejich rodičů, skupiny žáků učící se an-
gličtinu, všem 7. ročníkům. Našeptávač 
vám pomůže vybrat správné příjemce. 
Snadno vytvoříte rozvrh lístečkovou me-
todou nebo můžete rozvrh importovat 
z  jiného systému AsC, Červený. Máte 
možnost využít i online tvorbu rozvrhů od 
našeho partnerského systému Skolaris.

Vedení školy má přístup k přehled-
nému ředitelskému přehledu, který 
zobrazuje 3 nejlepší a 3 nejhorší třídy 
z pohledu prospěchu, dále informace 
o docházce. Vše je možné prokliknout 
na detailnější pohledy. Zápisy učitelů 
do třídní knihy avizuje systém každému 
učiteli zvlášť ve formě nezapsaných ho-
din. Vy si je však můžete zkontrolovat 
samostatně u každého učitele a udržo-
vat si tak všechny třídní knihy v pořádku. 
Školní inspekci můžete vytvořit účet 
do systému a mohou inspekci provést 
online bez toho, aby jste jim vše tiskli.

Podporujeme vzdálenou výuku formou 
sdílení výukových materiálů, odkazů na 
materiály i videa. Domácí úkoly s ode-
vzdáváním elektronických příloh žáky, 
elektronické písemky formou kvízu s pro-
pojením na známkování. Rodičům můžete 
zasílat důležité zprávy k potvrzení formou 
zpráv k potvrzení. Můžete tím nahradit 
běžné lístky papíru k podpisu rodičem. 

Systém Edookit má důraz na bezpeč-
nost a oprávnění přístupu. K běžným ro-
lím jako je učitel, rodič, žák, administrá-
tor máme další role jako správce školní 

knihovny, správce osobních údajů žáků 
a další, které vám umožní kombinovat 
a přidělovat oprávnění dle potřeby. Rodi-
če a žáci mají přístup jen k nezbytnému 
minimu osobních údajů. Učitel má běž-
ně přístup pouze ke své třídě, případně 
i k dalším pokud mu to povolíte. Edoo-
kit je cloudový systém a je provozován 
v datacentru v Německu s pravidelnými 
denními zálohami i na druhou geolokaci 
v Česku. 

Edookit je český systém, který vznikl ve 
spolupráci s brněnskými školami a nyní 
je používán již na stovkách škol v Česku. 
Je celý v cloudu a můžete ho používat 
bez instalace jen z vašeho prohlížeče 
v počítači nebo mobilu. Škola může na 
Edookit přejít kdykoliv a zprovoznění 
včetně převodu historických dat z jiných 
systémů stihneme do 1 týdne.  Škola 
platí nízký měsíční poplatek a uživatelé 
jej používají zdarma.
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