
Elektronická triedna kniha 

 

Pre uľahčenie práce je vhodné najskôr do IŽK napísať svoj rozvrh 

 

Kliknutím na políčko v rozvrhu sa Vám políčko aktivizuje (bude mať inú farbu), potom si z dolnej 

ponuky vyberiete predmet a triedu, kde vyučujete. 

Napr. v stredu 1. hodinu učím FYZ v VI. A. PO kliknutí už budem mať predmet v rozvrhu.  

 

Zapisovanie do triednej knihy: 

 

 



V rozvrhu sa Vám vyznačí aktuálny deň. Ten si môžete zmeniť v pravej časti, tam, kde je kalendár. 

Kliknutím na príslušné hodiny, potom zapisujete chýbajúcich a učivo (v časti nižšie). 

Napr. Ja idem zapisovať 19.9. 2. vyuč. hodinu MAT v IX. A. V hornej časti ju mám označenú ako hodinu 

v rozvrhu. 

 

Na nasledujúci obrázok sa dostanem tak, že si stranu posuniem nižšie. 

Označím neprítomných, zapíšem učivo a potvrdím. 

 

Ak je hodina suplovaná, označím suplovanie, vyberiem si triedu, deň, a hodinu. 

 



V nižšej časti tej istej strany sa mi už objaví trieda a hodina, kam idem suplovať. Vyznačím 

chýbajúcich. Dopíšem učivo. 

Pri suplovanej hodine môže zapísať učivo vyučujúci, ktorý chýba, vopred. V tomto prípade iba treba 

označiť neprítomných a „podpísať sa“. A na záver označiť „Pridať medzi moje hodiny“ 

 

 

Objaví sa oznam, ktorý treba potvrdiť OK a potom ešte raz OK. 

 

Ak je to urobené správne, tak by sa mal zmeniť vyučujúci pri Preberanom učive.  

  



Ak si chcem skontrolovať všetky MOJE HODINY, tak kliknem v spodnej časti stránky a zistím, či som 

všetko zapísala. A vidím aj to, že 14.9. bola za mňa zastupovať v VII.A MAT Vinceová. 

 

 

  



K mojej triednej knihe (VII.A) sa viem dostať: 

 

Nájdem tam stanu ako v tlačene triednej knihe, treba doplniť týždenníkov a môžu sa dopísať aj 

poznámky. Zameškané hodiny sa generujú automaticky. (O tom už čoskoro 😊 .) 

 

 

  



Chýbajúcich žiakov zapisuje každý vyučujúci, triedny robí iba „sumár“ v časti: 

 

Kliknutím na CERUZKU triedny aktivuje pole a vie „upravovať“ jednotlivých žiakov. Vyberie žiaka, 

potom kliknutím                              na -- označí jeho neprítomnosť /.  

 

Ak je zapisovane neprítomných ukončené, musí označiť, či sú dané hodiny ospravedlnené alebo nie, 

resp. či žiak reprezentuje školu.                  Ak učiteľ ešte nemá hodinu ospravedlnenú, zaznačí, že je 

neospravedlnená a neskôr ju prepíše na ospravedlnenú. 

 

 

 

 

  



Ak sa niekde zamotáte a nebudete vedieť čo, kde a ako, vždy kliknite na MOTÝLIKA a dostanete sa na 

prvú stranu: 

 

 

Držím palce a prajem veľa trpezlivosti 

pri vypĺňaní elektronickej triednej knihy 😊! 


