
Elektronické žákovské knížky Edookit 

Vážení rodiče, 

od druhého pololetí minulého školního roku jsme zavedli na naší škole nový elektronický informační systém 

Edookit. Tento moderní informační systém neslouží pouze jako elektronická žákovská knížka, ale i jako 

komplexní informační systém, ve kterém najdete veškeré informace od školních akcí a rozvrhů až po zadání 

domácích úkolů a učebních materiálů, jak budeme postupně systém zavádět. 

Žáci zatím budou používat „Omluvný list“. List bude i nadále sloužit k omlouvání Vašeho dítěte minimálně 

v letošním školním roce, než si spolu s Vámi vyzkoušíme, zda systém funguje k Vaší i naší spokojenosti. Jde nám 

především o kvalitní informovanost Vás rodičů nejenom o prospěchu Vašich dětí, ale i o Váš dostatečný přehled 

o jejich docházce do školy. 

STRUČNÉ POKYNY PRO PRÁCI V APLIKACI EDOOKIT 

Na váš email, jehož adresu jsme získali na základě Vámi poskytnutých údajů prostřednictvím osobních 

dotazníků Vašeho dítěte, budou rozeslány přihlašovací údaje. Prosíme, nastavte si dle instrukcí v mailu heslo 

a zapamatujte si přihlašovací jméno. 

Každý rodič žáka 1. - 9. třídy má svůj vlastní účet, kterým může přistupovat do systému.  

Odkaz na přihlášení do aplikace Edookit se nachází na adrese http://www.hornomep.cz/ na pravé straně 

menu (tak jako dříve do systému SAS): „Přihlášení pro rodiče“, nebo lze do Vašeho internetového prohlížeče 

zadat link https://hornomep.edookit.net/. 

Zde budete zadávat své přihlašovací údaje: 

 

Veškeré bližší informace o novém informačním systému EDOOKIT naleznete na adrese: http://edookit.com/cz. 

Tam si také můžete stáhnout aplikaci do Vašich mobilních telefonů. Pro přihlášení z nativní aplikace pro 

Android a iOS - ID školy je: hornomep. 

Budete-li mít jakékoliv technické problémy nebo dotazy, kontaktujte technickou podporu na adrese: 

info@edookit.cz viz také: https://www.edookit.com/cz/kontakt případně vedení školy. Také na webových 

stránkách najdete odpovědi na nejčastější dotazy ohledně užívání systému EDOOKIT: 

https://www.edookit.com/cz/nejcastejsich-otazek-a-odpovedi. 

Veškerá data v systému EDOOKIT jsou zpracována v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (GDPR). 

Doufáme, že budete s tímto systémem spokojeni a že přispěje k větší informovanosti o životě školy i Vašem 

dítěti, pro které jste naši školu zvolili. 

Vedení školy 
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