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APZĪMĒJUMI 

Visā Mykoob sistēmā tiek pielietoti līdzīgi apzīmējumi, kuru nozīme ir nemainīga: 

- pievienošana 

-meklēt, ierakstot attiecīgo vārdu 

 

 

 

 labot 

 dzēst 

 zīme, ka dati ir ievadīti 

   kalendāra ikona  

 

 Sistēmā ir viena nemainīga pamatjosla, kā arī aktīvā apakšjosla, kura parādās, ieejot kādā 

konkrētā sadaļā. Tādā veidā sistēmas pamatlogā ir 5 lielas opcijas pamatjoslā 

(Sākums/Nodarbību plānojums/Atzīmes un nodarbību apmeklējums/Uzdevumi/Mācību 

Materiāli/Vēstules/Statistika), kas satur vairākas sadaļas. Lai sāktu darbu ar kādu no sadaļām, 

jāuzbrauc ar peli uz pamatjoslas opcijas, aktivizētā apakšjoslā nospiežot uz nepieciešamās 

apakšsadaļas.  

PAMATFUNKCIJAS  

Mykoob sistēmā katrā logā parādās augšējā palīgjosla (sk. 1.attēlu). Skolas periodā 

jāizvēlas mācību gads, Strādāt ar- var ātri pāriet uz citu Mykoob lietotāju grupu (ja sistēma 

atļauj), Personīgajā informācijā jāievada personīgie dati par lietotāju saīsinātajā vai 

paplašinātajā (sk. 2.attēlu) versijā. To, vai lietotāja konta statuss ir aktīvs labošanai, nosaka 

skolas administrators.  

 
Attēls Nr. 1. Pamatfunkcijas 

 

 

jāizvēlas kategorija (piem., vārds vai 
e-pasts) 
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Attēls Nr. 2. Personīgā informācija 

 

Ieslēdzot Palīdzību, pie katras sadaļas parādīsies logs ar paskaidrojumiem, tādā veidā 

atvieglojot sākotnējo sistēmas lietošanu. Opcija Kļūdu ziņojumi ir domāta tam, lai sazinātos ar 

Mykoob sistēmas administratoru, ziņojot par problēmām, uzdodot jautājumus. Nospiežot uz 

šīs opcijas, parādīsies logs (sk. 3.attēlu). Visi lauki ir obligāti jāaizpilda, tajos jānorāda: vārds, 

uzvārds, e-pasts (datiem jābūt tādiem pašiem, kādi ir rakstīti konkrētam lietotājam); jāizvēlas 

ziņojuma kategorija un steidzamība. Pēc tam jāieraksta temats un pats ziņojums. Paziņojumu 

administratoram var rakstīt angļu vai latviešu valodā. 

Uzrakstot ziņojumu, jāspiež Submit ticket. Administrators sniegs Jums atbildi 

tuvākajā laikā.  
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Attēls Nr. 3. Paziņojums Mykoob sistēmas administratoram 

 

1. UZSĀKOT DARBU 

Pirmo reizi uzsākot darbu, ir ļoti būtiski sekot līdzi instrukcijai un ievadīt datus 

sistēmā pēc kārtas. Arī pati sistēma ir izveidota pēc principa: no vispārējās informācijas līdz 

specifiskākai (no kreisās uz labo), līdz ar to aizpildīt pretējā virzienā nav ieteicams.  

Uzsākot darbu ar vecāku, sistēma, pajautātās izvēlēties ar kuru bērnu strādāt (jau ir 2 

un vairāk bērni reģistrēti skolā), un tad pārslēgsies uz sākuma logu, kas parāda jaunumus 

skolā par bērnu – tuvākās lekcijas, ziņas, pēdējās 10 izmaiņas, pēdējos aktuālākos vērtējumus 

un tuvākos gaidāmos uzdevumus (skatīt attēlu 4). Pārslēdzoties starp izvēlnēm Šodien un  Rīt 

ir iespēja aplūkot šīs dienas un rītdienas lekcijas, kas attiecas uz bērnu. 
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Attēls Nr. 4. Sākuma logs 

 

2. NODARBĪBU PLĀNOJUMS 

Pirmajā opcijā ir apskatāms nodarbību plāns konkrētam izglītojamam uz visu nedēļu. 

Blakus būs redzams šī mēneša kalendārs. Stundu plānu ir izveidojis nodarbību plānotājs, 

tāpēc tikai šis lietotājs (un arī skolas administrators) ir tiesīgs to mainīt. 

Katrai stundai vecāks var apskatīt laiku, tēmu un uzdoto uzdevumu. Uzklikšķinot uz 

uzdevuma, parādīsies tā apraksts.   

 
Attēls Nr.5. Nodarbību plāna drukāšana 

 

Lai izdrukātu plānu, jāspiež Drukāt (sk.5. attēlu) un jāatzīmē jaunā papildlogā vēlamā 

nodarbību plāna formāts un periods. Vēlreiz nospiežot Drukāt, atvērsies jauns interneta 
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pārlūkprogrammas logs, kurā būs redzams nodarbību plāna formāts. Lai to izdrukātu, 

jāizvēlas File-Print. 

 

3. ATZĪMES UN NODARBĪBU APMEKLĒJUMS 

Šeit vecāks var aplūkot detalizētu informāciju par bērna lekcijām. Ir pieejami 

šodienas un pa periodu skatu režīmi. 

3.1. Šodien 

Skatā Šodien, izvēloties datumu var aplūkot pārskatu par bērna lekcijām izvēlētā 

datumā. Pārskats ir informatīvs un vecāks nevar mainīt informāciju (attēls 6.1) 

 
Attēls Nr.6.1. Atzīmes un nodarbību apmeklējums - Šodien 

3.2. Par periodu 

Izvēlnē Par periodu vecāks var gūt informāciju par bērna atzīmēm un 

apmeklējumiem lekcijās izvēlētajā periodā. Arī šis pārskats ir informatīvs (attēls 6.2). 
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Attēls Nr.6.2. Atzīmes un nodarbību apmeklējums – Par periodu 

3.3. Atzīmju izraksti 

Vecāks var aplūkot arī gaidāmās/izliktās gada atzīmes sava bērna liecībā. Līdz ar to 

savlaicīgi redzēt sava bērna mācību procesu un spiest uzlabot sekmes (attēls 7). Informācija 

liecībā ir informatīva. 

 
Attēls Nr.7. Atzīmes un nodarbību apmeklējums – Atzīmju izraksti 

4. UZDEVUMI 

Sadaļā uzdevumi vecāks var pārskatīt visus bērnam uzdotos uzdevumus, kā arī vērot 

līdzi tās savlaicīgu izpildi. Šeit var redzēt lekciju, pasniedzēju un laiku, līdz kuram uzdevums 

jāizpilda, kā arī aplūkot iegūtu vērtējumu, ja uzdevums ir ticis vērtēts. Informācija ir 

informatīva. Noklusēti attēlo visu priekšmetu uzdevumus, bet var izvēlēties arī atsevišķu 

priekšmetu. 

 
Attēls Nr.7. Uzdevumi – Gaidāmie uzdevumi 

Sadaļā Uzdevumi – Pārskats vecāks var aplūkot bērnam uzdotos uzdevumus mēneša 

griezumā. Noklusēti attēlo visus priekšmetus pārskatā, bet var izvēlēties arī atsevišķus 

priekšmetus. Uzklikšķinot uz kādu uzdevumu pārskatā, atvērsies tā saturs. 
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Attēls Nr.7. Uzdevumi – Pārskats 

5. MĀCĪBU MATERIĀLI 

Šī sadaļa ļauj apskatīt bērna saņemtos materiālus. Saņemtos materiālu skaits ir 

redzams iekavās opcijā Saņemtie materiāli. Uzspiežot uz šīs opcijas (sk. 8.attēlu), var 

apskatīties detaļas par materiālu (izmēru, autoru un saņemšanas datumu) un lejupielādēt, 

uzspiežot uz šīs ikonas- . 

 
Attēls Nr.8. Bērna mācību materiālu pārskats 

 

Skolēnam ir tiesības paslēpt vecos materiāls. Lai vecāks varētu tos apskatīt, jāspiež 

poga Parādīt slēptos. 

Pie Publiskiem skolas materiāliem var apskatīties un lejupielādēt tos materiālus, kas 

tika izsūtīti koplietošanai ar visu skolu.  
 

6. SARAKSTE, VĒSTUĻU IESŪTĪŠANA UN IZSŪTĪŠANA 

Mykoob sistēma piedāvā arī iekšējās sarakstes tīklu, nodrošinot ātru un efektīgu ziņu 

nodošanu un saņemšanu.  

6.1. Vēstuļu izsūtīšana 

Lai izsūtītu vēstule (-es), jāspiež Vēstules, tad Izsūtne; pēc tam kreisajā loga jāizvēlas  

Jaunā vēstule (sk. 10. attēlu). Ir iespēja manuāli ierakstīt adresātu ailē (vārdu, uzvārdu) vai arī 
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izvēlēties no Pasniedzēju, Izglītojamo/Vecāku, Administrācijas, Atbalsta saraksta. Atbalsts ir 

izveidota Mykoob lietotāju grupa, caur kuru ir iespējams paziņot par sistēmas funkcionalitātes 

problēmām, nosūtot par to vēstuli.  

Katrā grupā var atķeksēt vēstules izsūtīšanu visiem vai arī konkrētam cilvēkam. Kad 

tas ir darīts, loga labajā pusē jāieraksta tēma un vēstule, pēc nepieciešamības var pievienot 

failu. Nospiežot Sūtīt, vēstule automātiski tiks izsūtīta.  

 
Attēls Nr. 10. Vēstules izsūtīšana. 

 

Pēc vēstules nosūtīšanas pamatloga kreisajā daļā parādīsies informācija par visām 

izsūtītajām vēstulēm, loga labajā pusē- pēdējā vēstule (sk.11. attēlu). Visas vēstules iespējams 

pārsūtīt un dzēst. 

 

 
Attēls Nr. 11. Vēstuļu izsūtnes pamatlogs. 

6.2. Vēstuļu saņemšana 
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Saņemtās vēstules parādīsies opcijā Vēstules- Vēstuļu iesūtne. Šajā opcijā arī ir 

iespējams sūtīt, pārsūtīt un dzēst vēstuli (sk.12.attēlu) tāpat kā opcijā Vēstules izsūtne. Šajā 

sadaļā atsevišķi ir nodalītas atbildēšanas uz vēstulēm funkcija. Lai uzrakstītu atbildi uz 

vēstuli, loga kreisajā daļā ir jāspiež uz konkrētu vēstuli, tad jāizvēlas papildjoslā- Atbildēt, un 

tad var rakstīt vēstuli, pēc nepieciešamības tai pievienojot failu. Lai atbildētu uz vairākām 

vēstulēm, nepieciešamās vēstules ir jāatķeksē un papildjoslā jāizvēlas Atbildēt visiem.  

 
Attēls Nr. 12. Vēstuļu iesūtnes logs 

 

7. STATISTIKA 

Sadaļā statistika var apskatīt dažādus datus par bērnu. Vecāks var apskatīties 

statistiku tikai par tiem priekšmetiem, ko mācās viņa izvēlētais bērns. 

-Pirmā iespēja ir apskatīt vidējo vērtējumu (sk.13.attēlu).. 

 
Attēls Nr. 13. Statistika 

 

-Bērna vidējās atzīmes norāda to, kāda ir izglītojamā vidējā atzīme (procentos) klasē.  

-Apmeklējuma statistikā ir redzams pārskats par apmeklējumiem kopā un pa 

atsevišķiem priekšmetiem, tos izvēloties. Statistiku ir iespējams apskatīties gan datu veidā gan 

arī attēlojot kā diagrammu. 
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-Klases statistikā uzrādās notikušo un nenotikušo stundu skaits procentuālā vērtība 

attiecībā pret visām stundām. Ar kalendāra ikonām var regulētu mācību periodu, izvēloties 

nepieciešamo laika periodu statistikai.  

-Apguves līmeņu statistikā var redzēt kopējo visu priekšmetu vai atsevišķa 

priekšmeta, dažādās laika variācijās apguves līmeņus (sk. 14.attēlu) datu veidā un arī 

diagrammas veidā. 

 
 Attēls Nr. 14. Apguves līmeņu statistika 

-Gala vērtējumu statistikā var vērot vidējās atzīmes pa semestriem, mācību gadu un 

apmeklējuma informāciju. 

 

 


