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Co najdete v mobilní aplikaci? 
Aplikace Twigsee se dělí na 4 hlavní sekce.

Na nástěnce přidáváte příspěvky a ankety. 
Slouží jako komunikační nástroj s rodiči.

Nástěnka Děti Docházka Více

Ve druhé sekci se můžete podívat 
na všechny informace o dětech.

Docházku dětí ze všech tříd, které máte na 
starosti, evidujete ve třetí sekci.. 

Sekce s informacemi o GDPR, 

kontakty na nás a možnost odhlášení. 



Nástěnka

Nástěnka slouží jako komunikační kanál mezi učitelem a rodiči. Díky této funkci si informace 

zobrazí 80 % rodičů již během prvních 30 minut.

Přidáváte příspěvky • Přidáváte ankety • Sledujete kdo si příspěvek / anketu zobrazil • Sledujete reakce rodičů na vaše ankety • Komunikujete mezi sebou

Co můžete dělat na nástěnce?

Více rodičů si přečte informace, které chce školka sdělit • Rodiče reagují častěji a mnohem rychleji na hlasovací ankety    

Jak nástěnka pomáhá školkám? 

Mohou jednodušeji a rychleji reagovat na informace předávané školkou • Díky informacím od vás mohou vést s dětmi plnohodnotnější konverzace

Jak nástěnka pomáhá rodičům?
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Hledání 

Všechny příspěvky lze filtrovat na základě několika kategorií  
(data, typu příspěvku nebo autora) a seskupit je dle vaší potřeby. 

Pomocí této funkce můžete hledat příspěvek na základě klíčových 
slov ve fulltextovém vyhledávači.

Aktivní filtry se vám zobrazí modře a 
číslo u ikony vám ukáže, kolik filtrů 
máte zrovna zapnutých.   

Do původního stavu je vrátíte 
tlačítkem “Vymazat”.

ZAPNUTÉ FILTRY

FIltry - KAtegorie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit. Sed convallis magna eu sem. 

Aenean vel massa quis mauris 

Poznámky k programu

Note
3. Prosince - 10:01

Anna Terezie Nov...

Pobočky

2MB

PDF

Ukázka vícero zn...

2MB

DOCX

13 43 30

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit. Sed convallis magna eu sem. 

Aenean vel massa quis mauris 

This is heading 

Task
3. Prosince - 10:01

Paní učitelka Vanda

K přečtení

2.2MB

DOCX

+4

13 43 30

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit. Sed convallis magna eu sem. 

Aenean vel massa quis mauris 

This is heading 

Finance
6. June - 10:01

Paní učitelka Vanda

Yes (23)

(2)

No I don't think my kid is 
going to attend this event 

with others this friday ...

(3)Not Responded

Single choice

13 43 30

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit. Sed convallis magna eu sem. 

Aenean vel massa quis mauris 

Is your kid going?

Study
3. Prosince - 10:01

Informatikář Míra

Pobočky

2MB

PDF

Yes (23)

(2)No

(3)Not Responded

Single choice

13 43 30

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit. Sed convallis magna eu sem. 

Aenean vel massa quis mauris 

Are your kids going?

Hygiene
3. July - 09:01

Paní učitelka Vanda

Will attend Christmas 

event
(23)

Not responded (6)

Multiple choice

No

VratislavkaDanikVašíkKlaudianka

Kubík Marian 
otanetka

KristinkaJohnatan

(18)

13 43 30

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit. Sed convallis magna eu sem. 

Aenean vel massa quis mauris 

This is heading 

Activity
3. Prosince - 10:01

Učitelka Vendy

13 43 30

9:41

AutorDěti DatumAktivityTyp příspěvku Filters

Filtry
Horní Lišta
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VýukaSpeciálníFinanceOdpočinekAktivita

poznámkaÚkolDůležitéMilníkHygiena

Typ příspěvku /ankety
Díky ikonám se rodič rychleji orientuje  
v zaslaných příspěvcích.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit. Sed convallis magna eu sem. 

Aenean vel massa quis mauris 

Poznámky k programu

Note
3. Prosince - 10:01

Anna Terezie Nov...

Pobočky

2MB

PDF

Ukázka vícero zn...

2MB

DOCX

13 43 30

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit. Sed convallis magna eu sem. 

Aenean vel massa quis mauris 

This is heading 

Task
3. Prosince - 10:01

Paní učitelka Vanda

K přečtení

2.2MB

DOCX

+4

13 43 30

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit. Sed convallis magna eu sem. 

Aenean vel massa quis mauris 

This is heading 

Finance
6. June - 10:01

Paní učitelka Vanda

Yes (23)

(2)

No I don't think my kid is 

going to attend this event 

with others this friday ...

(3)Not Responded

Single choice

13 43 30

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit. Sed convallis magna eu sem. 

Aenean vel massa quis mauris 

Is your kid going?

Study
3. Prosince - 10:01

Informatikář Míra

Pobočky

2MB

PDF

Yes (23)

(2)No

(3)Not Responded

Single choice

13 43 30

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit. Sed convallis magna eu sem. 

Aenean vel massa quis mauris 

Are your kids going?

Hygiene
3. July - 09:01

Paní učitelka Vanda

Will attend Christmas 

event
(23)

Not responded (6)

Multiple choice

No

VratislavkaDanikVašíkKlaudianka

Kubík Marian 
otanetka

KristinkaJohnatan

(18)

13 43 30

Dneska jsme se šli s dětmi podívat do  

dětského parku. Byla skvělá atmosféra a děti  

si výlet moc užily.

Výlet do dětského parku

Aktivita
3. Prosince - 10:01

Učitelka Vendy

13 43 30

Zúčastníme se besídky (23)

Bez odpovědi (6)

Jedna odpověď

Nezúčastníme se besídky

VratislavkaDaníkVašíkKlaudianka

Kubík Kačka KristinkaMaxík

(18)

13 43 30

Příjdete 24. 4. na besídku?

9:41

Ankety

Příspěvky

Anketami získáváte od rodičů hromadně 
(např. o účasti na besídce)

odpovědi  

Můžete informovat i jednotlivce, např., že si dítě 
ve školce zapomnělo hračku.   

Příspěvky se dají použít i pro interní komunikaci 
s dalšími učiteli. 

A
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ě
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e
k

Zobrazení
Tato funkce vám umožní zjistit, kdo si příspěvek  
nebo anketu již přečetl.
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Slouží ke sdělení jakékoliv informace/zážitku 
všem rodičům z vybraných tříd. 



Příspěvků 

Anket
&

Přidávání 



Příspěvek se skládá z:

Nástěnka   - Děti - Docházka - Více08 Jakmile do příspěvku vložíte všechny chtěné a 

povinné informace, můžete jej odeslat  

tlačítkem ”Potvrdit”.

- nadpisu  

- neomezeně dlouhého textu  

- fotografie či jiného souboru (nepovinné) 

- označení typu příspěvku  

- vybrání dětí, kterých se příspěvek týká

*Příspěvky může editovat ten kdo je vytvořil. 

Smazat příspěvek však může, jen Administrátor. 

Příspěvek
PŘIDAT

Cestování

Vybrané Děti (23)

pro detailní postup klikněte zde

https://knowledge.twigsee.com/knowledge-base/vytvoreni-prispevku/?utm_source=onboarding&utm_medium=manual&utm_campaign=vytvoreni-prispevku


Anketu
PŘIDAT
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ODPOVĚDI

Více možných odpovědí

Ano, přijde

Ne, nepřijde

Další odpověď ... 

Zadejte možnosti, ze kterých si rodič 

vybere.  

Možnost musí být alespoň jedna, 

maximální počet ale není stanoven. Proto 

se ankety dají skvěle využít např. k tvorbě 

jídelníčku. 

Chcete-li dát rodičům na výběr, zapněte si 

možnost ,,Více odpovědí".Vyplňují se zde stejné informace 

jako u příspěvku.   

Novinkou je možnost přidat více 

odpovědí.

pro detailní postup klikněte zde

https://knowledge.twigsee.com/knowledge-base-tag/mobilni-aplikace/


Děti
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Po prokliknutí na dítě se můžete podívat na tyto informace 
(za předpokladu, že vám je rodiče již vyplnili)$

8 JménO
8 PříjmenB
8 PřezdívkK
8 VěD
8 Datum narozenB
8 Kroužk,
8 Doplňující informace (např. alergie%
8 Zákonní zástupc0
8 Osoby zmocněné k vyzvedávání 



Dítěte
Detail 
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V kartě dítěte naleznete také odkaz na 

omluvenky.   

V těch můžete přidat omluvenku namísto 

rodiče, pokud tak nemohl učinit sám.  

*Rodiče mohou posílat omluvenky přes 

svou aplikaci, nedoporučujeme tedy 

omluvenky za ně tvořit pravidelně.   

 

Veškeré údaje od rodičů se propisují 1:1 

a změny se projevují okamžitě.   

Toho je hojně využíváno např. v případě 

změny osoby zmocněné k vyzvedávání. 



Omlouvání

pro  detailní postup klikněte zde

https://knowledge.twigsee.com/knowledge-base-category/karta-ditete/?utm_source=onboarding&utm_medium=manual&utm_campaign=karta-ditete


Docházka

Nástěnka - - Docházka - Více Děti 

pro detailní postup klikněte zde

12

V docházce zaznamenáváte příchod a odchod dětí.   

Docházku z předešlých dní lze zobrazovat, ale 

upravovat ji může pouze administrátor.   

Měsíční přehled docházky si můžete zobrazit ve webové 

aplikaci. - odkaz na app.twigsee.com

https://knowledge.twigsee.com/knowledge-base/dochazka/?utm_source=onboarding&utm_medium=manual&utm_campaign=dochazka


Docházky
Zaznamenávání 

Nástěnka - Děti - - Více   Docházka 13

Jedním kliknutím zeleně označíte děti, které jsou přítomné,  

a druhým kliknutím na  výběr potvrdíte.  

Jakmile dítě odejde, znovu jej označíte.  

Jeho profilová fotka zešediví a výběr  

znovu potvrdíte.     

"Odeslat docházku"

Přímo v aplikaci naleznete malou 

nápovědu, kde je shrnuto:   

- očekávaná a reálná docházka 

- značení  přítomnosti a absence 

- důvody nepřítomnosti  

- a další...
 


Nápověda k  
docházce



Více
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Pokud by vás zajímaly informace o GDPR či byste rádi 

kontaktovali naši podporu, klikněte na poslední sekci “Více”.



Pokud nechcete či nemůžete používat mobilní aplikaci, nezoufejte.


Vše naleznete i na našem webovém rozhraní.    

Webové rozhraní kopíruje funcionality mobilní aplikace a přihlásíte se do 

něj pod stejnými přihlašovacími údaji.

app.twigsee.com  

https://app.twigsee.com/auth/login



