
 

Tieto Edu Raspored za djecu 

Aplikacija za skrbnike 

Kroatiska 



 

Preuzmite aplikaciju Tieto Edu s Google Play-a ili App Store-a i prijavite se s BankID-om. 



 

Pregled rasporeda za djecu 



 

Registracija rasporeda za djecu 



 

Odaberite djete i registrirajte raspored 



 

Registrirajte - Pošaljite - Potvrda 



 

Različiti načini prezentiranja informacija o rasporedu. 



 
Registracija rasporeda za djecu i kopiranje na braću i sestre. 

Primjer pokazuje registraciju rasporeda 

za Tovu. Unosi se vrijeme za 37. tjedan. 

Moguće je registrirati slobodne dane za 

tekući tjedan. Evo i prilike da “Kopirate 

raspored na braću i sestre”, u ovom 

slučaju Lisa. Kliknite “Pošalji”. 

Skrbnik dobiva potvrdu. 



 

Ako se raspored treba ponavljati za sve tjedne 

Skrbnik može lako kopirati raspored za 

39. tjedan da bi se mogao prijaviti i za 

naredne tjedne. Odaberite polje “Svi 

tjedni”. Kliknite polje za potvrdu da 

idete na pregled svojih podataka. 



 
Ako bi se raspored trebao ponoviti za određene tjedne 

Također možete kopirati/ponoviti 39. 

tjedan, na primjer, svake dva ili tri tjedna 

ako imate rotirajući raspored. 



 

Pošaljite raspored 

Tu je čak i funkcija za 

izmjenu/otkazivanje. 

Predočeni  su svi tjedni za novi 

raspored, a čak je i u ovom 

slučaju moguće raspored 

kopirati na braću i sestre. 

Kliknite “Pošalji”. Sada sva 

deca imaju novi raspored. 



 

Dva skrbnika na različitim adresama i u različito vrijeme 

Primjer kako će biti za dva 

skrbnika koji ne žive zajedno. 

Prijavljujem se i vidim vrijeme 

drugog za 33. tjedan. 

Liza je kod mene u 35. tjednu i 

tada vidim svoja vremena. 



 

Vrijeme je u sukobu s vremenima drugog skrbnika. 

Objavljujem raspored za 37. 

tjedan iako je drugi skrbnik već 

registrirao vrijeme tamo. 

Dobijam upozorenje da 

stvaram sukob vremena, ali 

šaljem raspored. 



 

Očistite i prilagodite vremena koja su u sukobu 

Ponovo pokušavam 

promjeniti vrijeme  u 

tjednu u kom postoji 

sukob. To nije moguće. 

Moram prvo očistiti svoje 

vreme raščišćavanjem 

vremena za tekuće dane u 

37. tjednu. 



 

Pregled rasporeda za različite dane dva skrbnika 

Primjer kada dva skrbnika imaju 

raspored svaki drugi dan tijekom 36. 

tjedna.   



 

U aplikaciji možete i: 

Provjeriti i promjeniti svoje kontakt podatke, posebno adresu e-pošte i broj mobitela 

Prijaviti izostanak svog djeteta 

Poslati poruku predškolskom domu ili produženom boravku 


