
 ▪ Snadný a přehledný systém  
vyvinutý dle požadavků učitelů

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

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

 ▪ Vše zapsané lze opravit.

 ▪ Docházku zapíšete na 3 kliknutí, 
třídní knihu, katalogový list,  
třídní výkaz i vysvědčení se vytvoří  
ze zapsaných údajů.

 ▪ Nové funkce – aktivity žáků 
v hodině, třídní sociální síť Stream, 
platby od rodičů, diskuze,  
ankety, kvízy. 

Učitelé mají v Edookitu prostředí, které 
jim umožňuje rychlou práci. Nechceme, 
aby jste si pamatovali všechny funk-
ce v systému. Připravili jsme pro vás 
vlevo nahoře lupu, která vás každou 
funkcí provede. Například začnete psát:  
p o u . . . .  a systém vám okamžitě na-
bídne Poučení. Zápis do třídní knihy zapi-
sujete stejně snadno jako byste ho psali 
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do tabulky. Jen se překliknete do řádku 
níže a systém mezitím uloží předchozí 
zápis na server. Docházka se při zadání 
absence jednoho žáka doplní ostatním 
na přítomen. Ze zkušenosti víme, že 
více dětí je přítomno, proto vám šetříme 
30 kliknutí. Můžete samozřejmě dát ab-
senci i dalším, nebo pozdní příchod. Avízo 
rodiče o absenci se vám zobrazí přímo 
u žáka. Vše se ihned uloží na server a vy 
můžete vyučovat.

Vzdálená výuka je v Edookitu integro-
vána již od začátku. Můžete s žáky sdílet 
výukové materiály, zadávat jim domácí 
úkoly s přílohou formou například pracov-
ního listu nebo fotky z učebnice. Žáci vám 
odevzdávají domácí úkol přímo v Edookitu 
včetně až 5ti příloh. Ty máte přehled-
ně v tabulce vedle jména žáka u tohoto 
úkolu. Již žádné dohledávání z e-mailů 
a ukládání pod správným názvem. To vám 
ušetří váš čas. Elektronické písemky for-
mou kvízů jsou přímo propojeny se znám-
kováním. Ke každé otázce můžete přiložit 
obrázek, vybrat si jedna správná, jedna 
z mnoha, ano/ne, odevzdání souboru 

a další. Žák vidí na konci písemky ihned 
vyhodnocení, případně po každé otázce 
pokud si to zvolíte.

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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