
Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace  
 
Tel., fax: 546 419 236   IČ: 70918767                
E-mail: reditelka@zstgmivancice.cz         www.zstgmivancice.cz 

 
 

Orientace na novém webu 

 

Hlavní strana webu 

 

Web se skládá ze 3 hlavních částí, kde naleznete veškeré odkazy – ŠKOLA, ŽÁCI, RODIČE.  

Po najetí myši na jednu z těchto částí dojde k zobrazení vyskakovacího menu s odkazy 

(posunutím myši mimo toto vyskakovací menu okno s odkazy automaticky zmizí).  

V záhlaví webu se nachází odkazy na přístup do systému Edookit a Office 365. 

Kdykoliv se budete chtít vrátit na hlavní stranu, použijete tlačítko Domů nebo logo školy. 

 

Na hlavní straně webu ještě naleznete: 

 

- informace týkající se důležitých sdělení, aktuálně vyhlášených soutěží... 
 

 

- automaticky generované odkazy na nově vložené články či galerie na webu školy 
 

 

- automatiky generovaný rozcestník na 6 posledních galerií vložených na webu školy, po 

znovunačtení webu se mění náhledy u jednotlivých galerií 
 

 

- odkazy na plánované či právě probíhající školní akce, zviditelnění některých článků na 

webu školy 
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- přehled projektů, kterých se naše škola účastní, pořadí projektů se po znovunačtení 

webu mění 
 

 

- přehled partnerů a sponzorů ZŠ TGM Ivančice 

 

 

 

 

Ve spodní části webu se nachází mimo jiné odkaz na starý web, který obsahuje veškeré články 

a galerie k 22. 3. 2021. Od tohoto data se již dále nebude aktualizovat. 
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Fotogalerie 

 

V sekci žáci se nachází pod odkazy: 

FOTO - VIDEO 

- Událo se 

- Práce žáků 

- Volný čas 

ÚSPĚCHY ŽÁKŮ 

- Volnočasové aktivity 

 

Fotogalerie se nachází vždy pod konkrétním 

odkazem – např. viz níže pod odkazem Událo se:  

1. Kategorie – Událo se 2020-2021 (slouží 

především pro vkládání galerií učiteli). 

 

2. Rozcestník – z něj si může návštěvník webu 

vybrat konkrétní galerii (kliknutím na 

obrázek nebo název galerie).  
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