Průvodce rodiči k rezervaci schůzek
Přejděte na https://queenkatharine.schoolcloud.co.uk/
Krok 1: Přihlaste se
Vyplňte podrobnosti na stránce a klikněte na tlačítko Log In.
Na vámi uvedenou e-mailovou adresu bude zasláno potvrzení vašich schůzek.

Krok 2: Vyberte večer rodičů
Klikněte na datum, které chcete rezervovat.
Nelze provést všechna uvedená data? Klikněte na možnost I’m unable to attend.

Krok 3: Vyberte režim rezervace
Zvolte Automatic, pokud chcete, aby systém navrhnout co možná nejkratší
harmonogram schůzek na základě Times, která vás k účasti na dostupné. Chceteli vybrat časy, které si chcete rezervovat u každého učitele, vyberte
možnost Manual. Poté stiskněte Next.
Při procházení mobilním zařízením doporučujeme zvolit režim automatické rezervace
Krok 4: Vyberte učitele
Pokud jste ch OSE dálnici A utomatické rezervační režim, přetáhněte jezdce v horní
části obrazovky uvést nejdříve a nejpozději se můžete zúčastnit.
Vyberte učitele, u kterých si chcete rezervovat schůzky. Zelená značka označuje, že
jsou vybrány. Chcete-li zrušit výběr, klikněte na jejich jméno.

Krok 5 a (automaticky): Zarezervujte si schůzky
Pokud jste zvolili režim automatické rezervace, zobrazí se prozatímní schůzky, které
jsou drženy po dobu 2 minut. Chcete-li je uchovat, zvolte Přijmout vlevo dole.
Pokud nebylo možné rezervovat každého vybraného učitele v době, kdy se ho můžete
zúčastnit, můžete upravit učitele, se kterými se chcete setkat, a zkusit to znovu, nebo
přepnout do režimu manuální rezervace (krok 5b).

Krok 5 b (Ručně): Zarezervujte si schůzky
Kliknutím na kteroukoli ze zelených buněk si sjednejte
schůzku. Modré buňky znamenají, kde již máte schůzku. Šedé buňky nejsou k
dispozici.
Chcete-li změnit schůzku, odstraňte originál tak, že umístíte ukazatel myši nad modré
pole a kliknete na Delete. Poté zvolte alternativní čas.
Až budete hotovi rezervaci všechny schůzky, v horní části stránky v poli výstrahy ,
stiskněte click here dokončit proces rezervace.
Krok 6: Hotovo
Ll vaše rezervace nyní zobrazí na stránce Moje rezervace. Bylo odesláno e-mailové
potvrzení a schůzky můžete vytisknout také stisknutím tlačítka Print. Kliknutím na
možnost Subscribe to Calendar přidáte tyto a všechny budoucí rezervace do svého
kalendáře.
Chcete-li změnit své schůzky, klikněte na Amend Bookings.

