Zajíčkova elektronická docházka – nápověda
Po přihlášení do systému se Vám zobrazí stránka s informacemi o docházce Vašeho
dítěte:
Kalendář
Zobrazuje se vždy aktuální měsíc. Šipkami dozadu nebo dopředu se můžete posunovat mezi
jednotlivými měsíci. U každého data se zobrazují 3 políčka: dopoledne – oběd – odpoledne
Použité znaky:
| = plánovaná přítomnost
- = plánovaná nepřítomnost
příklady:
| - - dopolední docházka bez oběda
| | - dopolední docházka s obědem
| | | celodenní docházka
- | | odpolední docházka s obědem
- - | odpolední docházka bez oběda
- - - bez docházky
Použité barvy:
Pravidelná docházka je vyznačená žlutě. (kliknutím se mění na růžovou – absence)
Absence je vyznačena růžově. (po kliknutí na pole s pravidelnou docházkou)
Dny bez docházky jsou bez podbarvení. (kliknutím se mění na modrou – náhrada)
Náhrady jsou vyznačeny modře. Platí pouze pro dvoudenní docházku (po kliknutí na pole bez
docházky)
Svátky a víkendy jsou vyznačeny zeleně.
Plánování absencí a náhrad
Zakliknout absenci nebo náhradu na určitý den můžete kdykoliv předem, v daný den
nejpozději do 7:15! Poté se políčko s tímto dnem stane neaktivní. Daný den ráno (od 7:15 do
8:30) lze dítě omluvit telefonicky buď sms zprávou, či zavoláním na telefon 722816401. Tato absence
nebo náhrada bude zanesena do Zajíčkovy docházky dodatečně.
Tabulka s absencemi a náhradami
Přehled absencí a vyčerpaných i nevyčerpaných náhrad.
Náhrady lze čerpat pouze při dvoudenní docházce, a to v daném nebo následujícím měsíci, kdy
vznikla absence.
Týdenní rozvrh
Dny v týdnu s plánovanou pravidelnou docházkou. Opět rozděleno na dopoledne, oběd a
odpoledne.
Další informace
Např. počet dopoledních svačin, obědů a odpoledních svačin v daném měsíci
Počet omluvených náhrad (pouze u dvoudenní docházky)
Počet vyčerpaných náhrad
Počet náhrad k vyčerpání
Stravné atp.
V případě, že si nebudete vědět s něčím rady, něco nebude fungovat podle plánu nebo zadané údaje
nebudou odpovídat skutečnosti, prosím neváhejte mne kontaktovat, nejlépe e-mailem.
Eva Špačková
spackova@rczajicek.cz
Rodinné centrum Zajíček

