
Vzdálená výuka 
Žáci mají svůj přístup do systému (běžně 
od 5. třídy) a pracují ve svém mobilu se 
systémem Edookit samostatně. Mají 
přehled o aktuálním rozvrhu, avizova-
ných písemkách, školních událostech. 
Podporujeme sdílení materiálů přímo 
v systému a odevzdávání domácích úko-
lů i s přílohami. Není třeba je odesílat 
e-mailem. Učitelé zadávají žákům elek-
tronické písemky formou kvízů a násled-
ně je přímo oznámkují.

Propojujeme školu s rodinou
Rodiče mají přehled o všech svých dě-
tech na škole s Edookitem pomocí pro-
gresivní mobilní aplikace. Přehledně 

Snadný, rychlý a přehledný systém v mobilu i v počítači. Vše na jednom místě – úkoly, omlouvání, známky, rozvrh, 

platby, diskuze, vnitřní sociální síť třídy, knihovna, obědy, diskuze i GDPR souhlasy. Přechod školy na nový systém 

zvládneme během 7 dnů. Systém platí škola, rodiče i žáci jej používají zdarma.
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Žákovská knížka nové generace
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vidí vše nové – známky, zprávy, úkoly, 
události, požadované platby, aktivity 
v hodinách, pochvaly i poznámky. Sa-
mostatně je část k vyřízení, aby rodiči 
i žákovi připomínala vše nevyřízené. 
Kliknutím na vyučovací hodinu v rozvrhu 
lze žáka omluvit z této budoucí hodiny 
a avizovat učiteli například návštěvu zu-
baře. Snadné je i zpětné omlouvání ně-
kolika absencí ve formě hodin nebo dnů. 
Škola s Edookitem nahradí papírovou 
komunikaci a místo lístečků k podpisu 
bude zasílat zprávu k potvrzení. Tu rodič 
ze svého mobilu potvrdí kliknutím na 
tlačítko Potvrzuji přečtení stejně snadno 
jako dnes odesílá platbu v bankovnictví.

Podporujeme komunikaci  
se školou
Propojení školy a rodiny se prolíná celým 
systémem. Podněcujeme komunikaci 
a odstraňujeme možné bariéry podobně 
jako jste zvyklí ze sociálních sítí. Vaše 
dítě například dostane známku z ang-
ličtiny a u známky je tlačítko Odpově-
dět. Můžete se tedy učitele zeptat nebo 
vyjádřit svůj názor. Stejné tlačítko máme 
u úkolu, písemky, události, výchovných 

opatření a pochopitelně u každé zprávy. 
Podporujeme i komunikaci mezi všemi 
žáky ve třídě, jejich rodiči i učiteli v inter-
ní sociální síti Stream. Vhodná je pro 
sdílení fotek z třídních akcí, komunikaci 
v rámci třídy. Je to novodobá nástěn-
ka třídy online. Navíc bezpečná a bez 
možnosti sdílení na jiné sociální sítě. 
Uzavřenost je zde výhodou.

O Edookitu
Edookit je komplexní školní informační 
systém, který propojuje školu s rodinou. 

Obsahuje vše pro školu od komuni-
kace, rozvrhu, známkování, úkolů až po 
vysvědčení, třídní knihu, platby a elek-
tronické GDPR souhlasy. Edookit používá 
přes 350 000 uživatelů – učitelů, rodičů 
a žáků – na stovkách škol v ČR, na Slo-
vensku, v Bulharsku i Německu. Učitelé, 
žáci i rodiče ho používají na svých mobi-
lech, tabletech a noteboocích. Edookit 
je držitelem akreditace MŠMT a provádí 
akreditovaná školení učitelů. Edookit 
je součástí portfolia produktů skupiny 
Unicorn pro podporu vzdělávání.
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