
Vážení rodiče, milí karatisté, 

od 1. 10. 2021 Karate klub Brno používá informační systém EduPage. Díky reflexi předchozích období 

(zejména uzavření tělocvičny a výuky pouze online), byla ztížená komunikace s rodiči i cvičenci jsme se 

rozhodli začít používat systém vyvinutý sice pro školní zařízení, ale vhodný i pro naše účely. Informační 

systém EduPage obsahuje velmi mnoho funkcí, my využijeme pouze část. Věříme, že rodiče i naši 

cvičenci nejvíce ocení funkčnost mobilní aplikace EduPage a možnost notifikace (oznámení do mobilu). 

Dále elektronické omluvenky, aktuální přehled hodin (hlídání, zda je trénink v rámci prázdnin) 

hodnocení cvičence a možnost jeho zlepšení a přehled cvičení (pro případ neúčasti), pro závodníky pak 

připravujeme i cílenou přípravu i mimo pravidelné hodiny. 

EduPage můžete pohodlně používat také v mobilním telefonu nebo tabletu. Stáhněte si zdarma 

aplikaci pro zařízení se systémem Android na Google Play nebo iOS na App Store. 

 

Informační systém dále nabízí tyto funkce: 

Zprávy (rodič + cvičenec) 

• přehled všech nových zpráv z dění v EduPage, jako je absence, poznámky z tréninku (chyby 

k odstranění), úkoly na trénink (příprava zejména ke zkouškám), zprávy rodičům a další 

• možnost přímo komunikovat s trenéry 

Docházka (rodič + cvičenec starší 18 let) 

• možnost zkontrolovat docházku Vašeho dítěte 

• elektronické omlouvání žáka – doporučujeme nám zasílat 

Platby (rodič + cvičenec) 

• přehled plateb včetně QR kódu k zaplacení a kontrola, zda máte zaplaceno. 

Rozvrh hodin, události (rodič + cvičenec) 

• rozvrh hodin na daný rok – vždy aktuální (hlídání státních svátků a prázdnin) 

• přehled všech událostí v klubu (semináře, další akce – Vánoční besídka, …) 

Třídní kniha (rodič + cvičenec) 

• možnost nahlédnout do třídní knihy své skupiny a zjistit co se na tréninku cvičilo 

Známky (rodič + cvičenec) 

• Nebude skoro používat, ale po zkouškách na pásek zde dodáme poznámky ke zlepšení 

jednotlivým cvičencům 

Nástěnka (rodič + cvičenec) 

• přehled důležitých informací a sdělení 

Písemky/DÚ (rodič + cvičenec) 

• toto se bude týkat zejména přípravy na zkoušky, aby cvičenci měli přehled, co se mají na 

zkoušku naučit.  

 

 

 

 

 

 

 



Jak se přihlásit k rodičovskému (PRO CVIČENCE DO 18 LET) kontu: 

Na Váš email uvedený v přihlášce, najdete email (odesílatel noreply@mail4.edupage.info) s odkazem 

na vygenerovaní hesla. Přihlašujete se přes web https://karate.edupage.org. Přihlašovacím jménem 

do rodičovského konta je Vaše emailová adresa. Pokud jste nám osobní email zatím neuvedli a máte 

zájem o vytvoření rodičovského konta, případně máte nějaké dotazy, napište mi email 

na jdolezal@karate-klub.cz. 

Pokud zapomenete heslo, můžete si ho kdykoliv od systému EduPage vyžádat. Místo přihlásit kliknete 

na Neznám přihlašovací jméno nebo heslo a zadáte svůj email, který jste nám poskytli a systém Vám 

na tuto emailovou adresu zašle link na změnu hesla.  

Heslo do EduPage si přes svůj profil můžete také kdykoliv změnit. V pravém horním rohu kliknete na 

Můj profil – Změnit heslo. 

Nesdělujte své přihlašovací údaje do rodičovského konta svým dětem! Pokud máte jakékoliv technické 

problémy s EduPage, obraťte se na předsedu klubu emailem jdolezal@karate-klub.cz. Vaše děti by 

neměly mít přístup k omluvenkám nebo k Vaší citlivé komunikaci s trenéry. Omluvenky cvičenci do 18 

let na svých žákovských kontech nemají, hlídejte si své přístupové údaje, prosím, ať nedochází k jejich 

zneužití. 

 

Jak se přihlásit k žákovskému (cvičenec, karatista) kontu (CVIČENCI BEZ OHLEDU NA VĚK): 

Na vašem emailu uvedený v přihlášce, pokud máte, najdete email s odkazem na vygenerovaní hesla. 

Přihlašujete se přes web https://karate.edupage.org. Přihlašovacím jménem do žákovského konta je 

vaše jméno a příjmení („JmenoPrijmeni“) nebo emailová adresa – pokud má cvičenec vlastní. Pokud 

email nemáte, vygenerujeme Vám přihlašovací jméno složené z jména příjmení. 

Heslo do EduPage si přes svůj profil můžete také kdykoliv změnit. V pravém horním rohu kliknete na 

Můj profil – Změnit heslo. 

Pokud zapomenete heslo, můžete si ho kdykoliv od systému EduPage vyžádat. Místo přihlásit kliknete 

na Neznám přihlašovací jméno nebo heslo a zadáte své přihlašovací jméno nebo email, který jste 

poskytli a systém Vám na tuto emailovou adresu zašle link na změnu hesla, případně požádáte 

emailem na jdolezal@karate-klub.cz o změnu hesla.  

Nápovědy a videonávody: 

Najdete na našem webu: http://karate-klub.cz/edupage 

 

Věříme, že používání tohoto systému zase o něco zkvalitní péči o naše cvičence. 

 

Hezký zbytek dne 

 

Jakub Doležal 

Předseda Karate klub Brno 
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