Informácia pre rodičov – dochádzkový systém
Vážení rodičia,
Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica zaviedla od 1.4.2015 elektronický
dochádzkový systém pre žiakov. Tento elektronický systém je prevádzkovaný
prostredníctvom dochádzkového terminálu, ktorý je umiestnený na vrátnici
školy.

Ako funguje dochádzkový systém?
Žiaci svoj príchod alebo odchod zo školy označia priložením čipovej karty na čítačku. Informácia
o čase sa ihneď prenáša do informačného systému školy, kde je dostupná pre rodičov
prostredníctvom webstránky školy www.stavebnabb.eu alebo priamo v EduPage aplikácii, ktorú
si môžete stiahnuť do svojich mobilných telefónov so systémom Android alebo IOS (iPhone).
Systém funguje online, takže informáciu, či žiak prišiel alebo neprišiel do školy máte k dispozícii
do niekoľkých minút.

Kde si môžem zistiť kedy žiak prišiel do školy?
1. možnosť: internetová stránka www školy
Je to veľmi jednoduché. Na začiatku štúdia ste dostali od triedneho učiteľa prihlasovacie meno
a heslo do „internetovej žiackej knižky“. Na tej istej www stránke kde si môžete prezerať
známky žiaka si viete pozrieť aj príchody a odchody žiaka do/zo školy.
Ak nemáte alebo ste stratili prihlasovacie údaje, vyžiadajte si ich prostredníctvom triedneho
učiteľa, ktorý Vám ich môže poskytnúť. Ak máte problém s prihlásením napíšte mail na adresu
administrator@stavebnabb.eu.
Stačí po prihlásení sa na stránke www.stavebnabb.eu prejsť v ľavom menu na VYUČOVANIE
a potom vybrať možnosť DOCHÁDZKA ŽIAKOV.

Potom kliknite v hornej časti stránky tlačidlo PRÍCHODY DO ŠKOLY. Zobrazí sa tabuľka
s príchodmi za jednotlivé dni (viď. obrázok na ďalšej strane).

Prehľadne sú tam vypísané jednotlivé dni s príchodom a odchodom žiaka do/zo školy. Pre
prehľadnosť sú tieto informácie aj v kalendári.

2. možnosť: Aplikácia EduPage pre mobilné telefóny Android/Iphone
Ak nemáte vo svojom mobilnom telefóne aplikáciu EduPage, môžete si ju stiahnuť z obchodu
GOOGLE PLAY (pre telefóny s Androidom) alebo ITUNES (pre telefóny IPHONE).
Po nainštalovaní sa do nej prihlásite prihlasovacími údajmi do EZK, ktoré ste obdržali pri
nástupe žiaka na štúdium. (Je možné, že máte viacero detí, v tom prípade si zaregistrujete
rodičovské konto a pridáte si dieťa pomocou prihlasovacích údajov, ktoré ste obrdžali pri
nástupe žiaka na školu. Je takto možné mať „viacero detí“ prihlásených v jednej EduPage
aplikácii.)
Po príchode žiaka do školy Vám aplikácia oznámi čas príchodu/odchodu prostredníctvom
notifikačnej správy v stavovom riadku mobilného telefónu (pre doručenie správy sa vyžaduje
internetové pripojenie).

