Poprvé na Educe
Vítejte na naší škole! Z tohoto letáčku se dozvíte to nejpodstatnější, co potřebuje nový
student znát. Tak do toho!

Kdo je kdo?
●

Ředitelkou naší školy je Ing. Monika Kohoutková, obvykle ji naleznete v ředitelně. Ta
se nachází na administrativní budově, vedle kanceláře školy. Občas ji zastihnete i ve
druhém patře hlavní budovy u druhých schodů. Její okna můžete vidět když přicházíte
do školy, je to rohová prosklená místnost hned pod střechou :-)

●

Za paní ředitelkou ale pravděpodobně nebudete potřebovat chodit tak často. Spíše
budete potřebovat paní Bc. Ivanu Ondráčkovou, asistentku. Od ní získáte razítka na
dokumenty, potvrzení, a podobně. Celý chod kanceláře je v její režii. Naleznete ji v první
kanceláři na administrativní budově. Dodržujte vyvěšené úřední hodiny!

●

Škola má také zástupkyni ředitele školy, Ing. Jitku Sýkorovou - tu naleznete v
ředitelně, tedy na hlavní budově školy v nejvyšším patře, kancelář na konci chodby.

●

Vždy platí - první osoba, na kterou byste se měli obrátit, pokud si nevíte rady nebo
si nejste jisti za kým jít, je váš TŘÍDNÍ UČITEL!

●

S technickými problémy se obracejte na vyučující IT, případně na Mgr. Lenku
Budinovou - školní účty (najdete ji v přírodovědném kabinetu) nebo Huberta Janotu
(připojení do školní sítě).. Ten je spolu s ostatními vyučujícími IT k zastižení v kabinetu
na hlavní budově v nejvyšším patře hned u hlavních schodů.

Toto nejsou samozřejmě všichni lidé, se kterými se potkáte. Ale než se rozkoukáte, bude
Vám to stačit.

Kde co najdete?
Nejprve virtuální místa
Stránky školy najdete na adrese www.educapardubice.cz, ale to již asi víte. Z nich se dá
dostat na další důležité adresy, jako jsou například:
https://www.iskola.cz/educapardubice - zde můžete sledovat své známky,
http://moodle.educapardubce.cz- zde naleznete školní e-learningový systém,
Na stránkách školy také naleznete kalendář, ve kterém jsou zveřejňovány akce školy.
Doporučujeme nastavit jeho odběr - jedná se o standardní Google Calendar.

A teď fyzická místa
●

Vchod pro žáky je společný se stavební školou. prochází se skrz vrátnici. Za vrátnicí
doprava se dostanete na budovu školy, ve které najdete učebny v levém křídle. Doleva
od vrátnice se dostanete na administrativní budovu, kde naleznete vedení školy. Přímo
před vámi je pak jídelna :-)

●

Učebny a kabinety jsou umístěny v druhém a třetím podlaží hlavní budovy. Naše učebny
a kabinety jsou v levém křídle, pravé patří stavební škole.

●

Kancelář školy je umístěna v administrativní budově (viz výše)

Co potřebujete v prvních dnech
V první řadě pozorně poslouchejte pokyny svého třídního učitele a ptejte se. Zde nenajdete
vše - je to jen stručný výtah!
●

Doplňte třídním učitelům veškeré kontaktní údaje, které se od doby podpisu smlouvy
změnily nebo které ještě nemá. Zejména jde o platný kontakt na vás!

●

Nechte se vyfotit do školního interního systému nebo nahrajte svou fotografii do
systému iŠkola. Svou fotku můžete poslat i mailem na adresu Vašeho třídního učitele musí se ale jednat o dostatečně kvalitní fotografii obličeje. Tyto fotografie nebudou nikdy
zveřejněny, slouží pouze uvnitř evidenčního systému.

●

Připojte svůj notebook do školní sítě “EDUCA”. Heslo pro přístup vám sdělí třídní učitel
na první hodině, správce sítě nebo spolužáci. Samo o sobě ale ještě nestačí.

●

Od svého třídního učitele převezměte informace o svém hesle do iŠkoly. Do Moodle se
přihlásíte jakmile vám bude zřízen účet, o tom budete informováni mailem. Pohlídejte si
tedy prosím aby vás mail uvedený do smlouvy o studiu byl správný. Údaje do Moodle
budou sloužit i na školní proxy server (kvůli přístupu na internet).

Přihlašovací údaje do systému iŠkola, kde budete moci sledovat svou klasifikaci, získáte od
svého třídního učitele. Jejich změna je možná opět pouze přes něj, tak je prosím
nezapomeňte!
.
Od tohoto okamžiku máte vše hlavní nastaveno a zprovozněno, víte, kde co je a kdo je kdo.
Pokud si nejste jistí, ptejte se. Na stránkách školy v sekci Pro žáky naleznete podrobnější
návody a další tipy a rady.
Chcete vědět víc? Pak si prostudujte školní stránky! Dozvíte se například, jak využívat
školní tiskárnu.
A pokud stále něco nevíte, zeptejte se nás třeba mailem. Všichni máme mail ve tvaru
jmeno.prijmeni@educapardubice.cz

