STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ
Plzenská 1, 080 47 Prešov

Vážení rodičia,
s príchodom nového školského roka sme pristúpili k používaniu elektronickej triednej knihy (ďalej ETK), ktorá
by nám mala pomôcť odbúrať časť administratívy a ktorá v plnej miere nahrádza klasickú triednu knihu, čím
sa zľahčí naša administratívna práca. K modulu elektronickej žiackej knižky (ďalej EŽK), ktorý už poznáte,
softvéru aSc Agenda tak pribudol modul ETK.
Aby sme v maximálnej miere využili všetky možnosti, ktoré ETK umožňuje, zaviedli sme dochádzkový systém
pre študentov školy. Je to systém, ktorý pomáha s evidenciou dochádzky študentov školy a to tým, že
automaticky zasiela príchody a odchody študentov počas výučby na účet študenta. O týchto príchodoch
a odchodoch môžete byť informovaní aj vy a to prostredníctvom webovej stránky EduPage
(www.edupage.sk), webovej stránky školy (www.spse-po.edupage.org/login/), webovej stránky EduPage pre
mobily (www.spse-po.edupage.org/mobile/info.php) alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie EduPage
(www.mobile.edupage.org).
Spomínaný systém prináša niekoľko benefitov tak pre učiteľov, ako aj pre rodičov:
- ETK ponúka učiteľovi automaticky prítomnosť študentov na výučbe,
- triedni učitelia majú k dispozícií štatistický prehľad o prítomnosti svojich študentov
- rodič je presne, načas a automaticky informovaný o dochádzke študenta,
- študent nemá možnosť záškoláctva, keďže prítomnosť na hodine aj fyzicky kontroluje vyučujúci.
Okrem týchto benefitov je veľkým prínosom aj to, že všetko je prehľadné, dá sa jednoducho vyhľadať zadaním
dátumu a triedy, respektíve mena študenta.
Viac informácií získate v dochádzkovom systéme v aSc Agende (www.dochadzka.asc.sk).
Ako dochádzkový systém funguje?
Študent po príchode do školy priloží ISIC/EURO˂26 kartu s vizuálom SPŠE (resp. inú čipovú kartu) k čítačke,
pričom sa ozve pípnutie. Po krátkom čase obdrží na svoj účet v aSc Agende správu, ktorá obsahuje čas jeho
príchodu do školy. Pri odchode túto činnosť zopakuje. Tento účet je prístupný po zadaní potvrdzujúcich
údajov (login a heslo) aj rodičovi. Účet študenta je zhodný s účtom rodiča, rozdiel je len v právach
(ospravedlnenie).
Notifikačnú správu o čase príchodu, ako aj odchode študenta zo školského dochádzkového systému môže
dostať rodič aj cez mobilnú aplikáciu EduPage, ktorá je zdarma a ktorú si musí nainštalovať do svojho
smartfónu podľa operačného systému mobilu (zatiaľ aplikácia EduPage je navrhnutá pre Android a iOS,
čoskoro bude dostupná aj pre Windows Phone).
Karta ISIC/EURO<26
Škola sprostredkuje pre študenta možnosť zakúpenia karty ISIC/EURO<26 s vizuálom školy, ktorá spája v sebe
všetky karty, ktoré môže študent využívať. Môže slúžiť ako identifikačný preukaz študenta, čipová karta na
MHD, SAD alebo ŽSR, medzinárodný preukaz ISIC, európsky preukaz mládeže EURO<26, elektronická
vstupenka na kultúrne a športové podujatia, preukaz do vedeckej, či univerzitnej knižnice a mnohé iné.
aSc Agenda
Systém aSc Agenda je profesionálny školský softvér, ktorý používa viac ako 3 300 slovenských škôl na
kompletnú administratívu školy od evidencie študentov cez prácu s tlačivami až po funkcie rozvrhy, EŽK, ETK,
dochádzkový systém, stravovací systém, maturita, monitor 9, vzdelávacie a kultúrne poukazy, vytváranie
a spracovanie ankiet, konzultačné hodiny, rodičovské združenia a pod.
Našou úprimnou snahou je zavádzať pre študentov, zákonných zástupcov, učiteľov a štátnu správu využiteľne
moduly tejto agendy.
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