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KOMUNIKACIJSKA POT 
ŠOLA-STARŠ-OTROK

eAsistent
Celovita informacijska rešitev za osnovne in srednje šole, 

izobraževanje odraslih ter vrtce.

Pomoč:
https://www.easistent.com

tel.01 777 33 99

041 735 437 Zoran Pejić 
(SRE, ČET 14.00 – 16.00 učilnica ešole)

https://www.easistent.com/


VEČ MOŽNIH PAKETOV

OSNOVNI PAKET

KAJ NAM NUDI EASISTENT IN ZAKAJ BI GA UPORABLJALI

https://www.youtube.com/watch?v=g-avz1bMYVs

https://www.youtube.com/watch?v=g-avz1bMYVs


Splošna uredba o varstvu podatkov; GDPR
- določa pravila upravljanja in varovanja osebnih 

podatkov
- namen uredbe je omogočiti posameznikom več 

pravic pri varovanju svojih osebnih podatkov 

1. Starš prejme varnostno kodo GDPR na e naslov

2. Na spletni strani eAsistenta
https://www.easistent.com/
izbere ikono zelenega ščita (VPIS KODE) in vpiše 
varnostno kodo. Identiteto potrdi še z vpisom 
rojstnega datuma otroka.

https://www.easistent.com/




3. Vpiše in potrdi svoje kontaktne podatke
(mobilno številko ali elektronski naslov), na 
katere bo prejel dostopne podatke, s 
katerimi se bo lahko prijavil na portal GDPR 
oz. eAsistenta za starše.

4. Izbere način elektronske komunikacije s 
šolo (da bo lahko oddal prijave, mora izbrati 
vsaj Minimalno elektronsko komunikacijo-
osnovni paket).

5. Preko povezave v meniju ("Uredi prijave") 
dostopa do eAsistenta za starše in odda 
prijave.



predstavitev "GDPR" portala in vpisa 
varnostne kode

https://www.youtube.com/watch?v=dY3q4YuyEAM

https://www.youtube.com/watch?v=dY3q4YuyEAM


PRIJAVA PREKO EASISTENTA ZA 
STARŠE:

- JUTRANJE VARSTVO (JV)

- PODALJŠANO BIVANJE (PB)

- NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET 
ANGLEŠČINA (NIPAN1)

- PREHRANO



JV, PB

https://www.youtube.com/watc
h?v=oA1_qgBE538

PREHRANA

https://www.youtube.com/watc
h?v=23yEDEUlHzM

https://www.youtube.com/watch?v=oA1_qgBE538
https://www.youtube.com/watch?v=23yEDEUlHzM




PRIJAVA ZA OTROKA ZA SPLETNO UČILNICO

https://www.youtube.com/watch?v=DsrDJOyY_1w

V primeru več otrok iz iste družine, je potrebno oddati prijavnice za vsakega otroka posebej. Pri 

vsakem otroku naj zabeležijo, kateri paket želijo in vpišejo kontaktne podatke, na katere želijo 

prejemati obvestila.

Svetujemo, da starši pri vseh otrocih vpišejo isti kontaktni e-mail naslov, saj bodo tako za vse otroke 

uporabljali isto uporabniško ime in geslo ter med profili otrok preprosto preklapljali. Med profili 

preklapljajo s pomočjo puščice ob imenu otroka, nato pa izberejo ime drugega otroka.

https://www.youtube.com/watch?v=DsrDJOyY_1w


 


