Používateľska príručka pre administrátora

Verzia príručky č. 4/2019 zo dňa 17.12.2019. Je voľne šíriteľná.
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Hlavná obražovka
Po prihlásení sa na stránke www.smartbooks.sk/app s administrátorskými prihlasovacími údajmi sa zobrazí obrazovka
s návodom na nastavenie školy.

Návod - v prvej položke ľavého menu nájdete Návod.
Škola - údaje o vašej škole.
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Žiači/triedy

Ľavý horný panel obsahuje zoznam tried, pravý zoznam všetkých žiakov školy.

Vytvorenie triedy
Ľavý horný panel obsahuje zoznam všetkých tried, pod ním sú žiaci z vybranej triedy. Je možné pridávať, mazať
a meniť názvy tried.
Úloha: Skontrolujte si, či vytvorené triedy a zaradení žiaci zodpovedajú reálnemu stavu. Vytvorte novú triedu
3.G ako hlavnú skupinu. Nechajte zaškrtnutú voľbu „Trieda“. Cez šípky zaraďujete do triedy a z nej žiakov.
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Vytvorenie podskupín v rámči tried
Ak chcete vytvoriť v triede podskupinu (napr. pri delení žiakov na dve skupiny pri jazykoch), prejdite do položky
„žiaci/triedy“ a vyberte triedu, ktorej sa to týka. Kliknite na tlačidlo „Vytvor skupinu/podskupinu“. Zadajte jej názov
a zvoľte položku „Iná skupina“. Zmeny uložte. Táto skupina sa nám zobrazí pod triedou. Rozkliknutím ju môžete napĺňať
žiakmi (vyberte žiaka/žiakov kurzorom a šípkou presuňte). Ďalšie potrebné editácie urobíte cez ikonku pera.
Úloha: Vytvorte podskupinu triedy 3.G a nazvite ju 3.G NEMCINA.
POZOR podskupina musí v názve kopírovať prvé písmená triedy 3.G

Vytvorenie žiaka

Pravý panel obsahuje zoznam všetkých žiakov vašej školy.
Úloha: Pridajte nového žiaka JANKO HRAŠKO cez tlačidlo „Vytvor žiaka“. Vyplňte všetky prislúchajúce údaje a uložte.
Na hornej lište sa zobrazia prihlasovacie údaje nového žiaka, ktoré je potrebné si poznačiť. Heslo sa nedá spätne prečítať.
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Zmena hesla
Úloha: V zozname celej školy nájdite žiaka JANKO HRAŠKO a kliknite na ikonku pera. Vyplňte položku „Zmena
hesla“ a zmeny uložte.

Presun žiaka do inej triedy

Ak chcete pridať žiaka do triedy, kurzorom si vyberte v ľavom paneli triedu a v pravom paneli (v zozname žiakov školy)
označte žiaka. Tlačidlom „šípka vľavo“ ho zaraďte. Takýmto spôsobom môžete pridať alebo odobrať žiakov
z jednotlivých tried.
Úloha: Pridajte žiaka JANKO HRAŠKO do triedy 3.G a aj do podskupiny 3.G NEMČINA.
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Učitelia
Editáčia učiteľa
Zmeny (napr. zmenu hesla) môžete urobiť cez ikonku pera.

Pridanie nového učiteľa
Pridajte učiteľa POKUSNÝ UČITEĽ, zvoľte tlačidlo „Vytvor učiteľa“. Vyplňte údaje a uložte.
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Nastavenie rozvrhu
V tejto časti môžete celej triede jednotne nastaviť rozvrh. Táto položka nie je povinná, keďže si rozvrh vie upraviť
každý žiak aj učiteľ vo svojom konte. Tým si žiak prekryje tu definovaný rozvrh.
Pri nastavení rozvrhu cez admin konto musíte najprv vybrať triedu, pre ktorú nastavujete rozvrh, v pravom paneli,
následne predmet a kliknúť do príslušného okienka v rozvrhu. Ak je hodina delená na dva predmety, najprv pridajte
prvý, v zozname zvoľte druhý predmet a kliknite do okienka. Všetky zmeny je nutné na konci uložiť.
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