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1 Přístupové údaje 

Přístupové údaje včetně vygenerovaného hesla pro přihlášení do Gradebooku byly 

odeslány jak rodičům, tak žákům dne 15. 11. 2014 na e-mailovou adresu, kterou jste škole 

poskytli. Pokud jste v tento den neobdrželi žádný e-mail, vyskytla se někde chyba. Důvody 

mohou být následující: buď Vaše zadaná e-mailová adresa není správná (došlo k chybnému 

přepisu do systému), nebo máte plnou schránku. Pokud jste v tento den e-mail s přístupovými 

údaji neobdrželi, kontaktuje pana učitele Pradeho (prade@oblacna.cz). Do předmětu zprávy 

uveďte slovo „Gradebook“ a do textu stručně popište problém.  

         

Obrázek 1: Vzorový e-mail s přístupovými údaji (pro rodiče)              Obrázek 2: Vzorový e-mail s přístupovými údaji (pro žáka) 

1.1 První přihlášení 

Na webové stránce zsoblacna.gradebook.cz se pomocí přístupových údajů můžete do 

systému přihlásit. Po uvedení přihlašovacího e-mailu a vygenerovaného hesla se přihlásíte 

do systému. V pravé horní části se nachází malý přehled vašich údajů (jméno, skupina) 

a tlačítko pro odhlášení a změnu hesla. Pokud máte na naší škole dvě a více dětí a budete si 

chtít změnit přístupové heslo, nenastavujte si stejné pro všechny děti (hrozí nefunkčnost 

systému). 

Co se týče ochrany přihlašovacích údajů, Vaše přihlašovací údaje považujeme za 

velice důležitou věc. Rodičovské účty mají větší oprávnění než žákovské. Rodiče mohou 

podepisovat známky a posílat omluvenky. Proto prosíme o důslednou ochranu Vašich 

přihlašovacích údajů. Vše, co přijde z rodičovského účtu, považujeme za ověřenou zprávu od 

Vás. 

  

mailto:prade@oblacna.cz
zsoblacna.gradebook.cz
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2 Orientace v prostředí Gradebooku 

Na webových stránkách Gradebooku se nachází přehledné vertikální menu rozdělené 

do několika karet (viz obr. č. 3), které slouží ke snadné orientaci. 

 

Obrázek 3: Menu 

 Ihned po přihlášení se nacházíte v sekci „Domů“, která je rozdělena do dvou částí. Po 

levé straně se nachází sloupec nazvaný „Třída a chování“, který zobrazuje informace 

o chování žáka a třídy, po pravé straně je umístěn sloupec „Studium“, ve kterém se zobrazují 

nově přidané známky. 

Vedle karty „Domů“ se nachází důležitá karta „Studium“, kde naleznete všechny 

informace o prospěchu vašeho žáka. Další důležitou kartou pro Vás bude „Chování“ 

a „Komunikace“. Karta „eLearning“ a „Knihovna“ není zatím v provozu. 

Prostředí je velmi přehledné, takže by neměla nastat situace, kdy by se uživatel 

nedokázal na stránkách zorientovat. 

Přejeme příjemnou práci s tímto systémem. Ještě poznámka na závěr: Nezapomínejte 

se z Gradebooku po každé návštěvě odhlásit. 


