Vážení rodiče,
Základní škola Meziboří se v rámci projektu Zavedení informačního a
komunikačního systému do základních škol ve venkovských oblastech
Ústeckého kraje podílela na vytváření tzv.elektronické žákovské knížky,
která nyní slouží ke komunikaci mezi rodiči a školou prostřednictvím
internetu.
Možnosti elektronické ŽK:
 Okamžitý přehled o prospěchu, chování a zapomínání žáka
 Přehled o zadaných domácích úkolech, vč. požadovaných pomůcek
 Omlouvání absence
 Termíny písemných prací apod.
Podmínkou pro přihlášení do systému je uvedení Vaší emailové adresy, na kterou
vám budou zaslány přístupové údaje. (obr č.1), a prohlášení o neposkytnutí
těchto údajů dalším osobám (viz školní řád).
Přihlášení do systému provedete na http://sis.wms.cz/mezibori/ (obr č.2 )
V případě, že se vám nepodaří do SIS přihlásit, kontaktujte pana učitele Bencse,
který má práci se SIS na starost (ladislav.bencs@seznam.cz) .
V případě úspěšného přihlášení je již práce v SIS velice intuitivní.
(obr č.3)
Po prvním přihlášení doporučujeme všem, změnit si vlastní
přístupové heslo, tak abyste si jej dobře zapamatovali (najdete
v sekci Upravit profil (obr. 4)).

Současně lze nechat si na svou emailovou adresu zasílat
informace ze SIS v případě, že žákovi bude zapsána nová
známka či úkol, anebo další sdělení od vyučujícího. Také si
zajistěte možnost
automatického odhlášení
po určité době nečinnosti,
zajistíte tak, že se SIS
nebude pracovat
neoprávněná osoba místo
vás (obr. 5 a 6 )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V případě zájmu o zřízení přístupů do EŽK, vraťte prosím dolní odstřiženou a doplněnou část do školy.
Mám zájem o využívání komunikace prostřednictvím elektronické žákovské knížky, která PLNĚ NAHRAZUJE tištěnou
(papírovou) Žk. Současně prohlašuji, že budu SIS aktivně využívat. Svá přístupová hesla nesdělím neoprávněným
osobám, které by mohly zneužít možností tohoto SIS. V opačném případě nesu plnou odpovědnost za takto
způsobené zneužití údajů obsažených v SIS.
Pokud mají zájem o přístup do EŽK oba rodiče pod svým heslem, vyplní oba své jméno i emailovou adresu .
PIŠTE PROSÍM ČITELNĚ – NEJLÉPE HŮLKOVÝM PÍSMEM !
Jméno žáka:…………………………………………………………………………………………………….třída:………………………………………………….
Jméno a příjmení matky………...………………………………………………………. Email: ……………………………………………………………..
Jméno a příjmení otce………...…………………………………………………………. Email: ……………………………………………………………..

Podpisy rodičů: ………………………………………………………………………………….………

v Meziboří dne: ………………………………..

