
Jak získat přístup k internetové aplikaci SAS 
(průběžná klasifikace, absence žáka popř. další informace) 

 
Pokud máte o tento přístup k informacím zájem, je třeba potvrdit souhlas 
s poskytnutím vzdáleného přístupu k údajům průběžné klasifikace a absence 
třídnímu učiteli prostřednictvím formuláře, kde je uvedená kontaktní mailová adresa 
1. příp. 2. zákonného zástupce. 
 
Zadáním Vaší emailové adresy do systému SAS (v průběhu září pro 1. ročníky) je 
vše připraveno pro Vaše přihlášení. 
 
SAS spouštějte z domovské stránky www.ssinfotech.cz volbou možnosti „Systém 
agend – SAS“ v nabídce. 
 
1. Zvolíte možnost Získat přístup a zadáte rodné číslo žáka a stisknete odeslat na 
jednu z mail. adres (žák, 1. zák. zástupce, 2. zák. zástupce).  
(žák má zpřístupněnu mail adresu až po dosažení 18 let, nebo na žádost zákonného 
zástupce uvedenou v souhlase s poskytnutím přístupu k e-klasifikaci a absenci) 
Na nahlášenou emailovou adresu Vám přijde zpráva podobného znění: 
Přihlašovací údaje pro přístup k informacím o studentu: xxxxxxxxxxxx, 
který je studentem školy: Střední škola informačních technologií, s. r. o., Frýdek-Místek získáte na 
adrese:  
http://sas.ssinfotech.cz/ziskat-pristup.php?mode=pu&ident=c8fb566fac91c9233690bdb8ed32 

Na uvedené adrese získáte Přihlašovací údaje: 
Značku (Značka=Uživatelské jméno) a Heslo si zapište, případně uložte zprávu s 
odkazem na přihlášení. 
Odkaz pro vyzvednutí přístupových údajů, který je automaticky odeslán žáku nebo 
zák. zástupci v e-mailu má omezenou platnost na 60 minut. Tato změna byla 
provedena v rámci zvýšení bezpečnosti systému. Pokud se tedy žáku nebo zák. 
zástupci zobrazí hlášení 
Platnost odkazu na získání přístupových údajů vypršela, 
zažádejte prosím o přístupové údaje znovu, 
pak daný žák nebo zák. zástupce požádá o zaslání příst. údajů znovu. Poté mu 
přijde další e-mail s novým odkazem pro vyzvednutí, který bude mít rovněž platnost 
60 minut.  
 

Přihlašovací údaje je možné kdykoli vygenerovat znovu. 
 
2. Zvolíte možnost Přihlásit se: 
Po zadání Uživatelského jména a Hesla stiskněte Přihlásit se. 
Pak Vám systém umožní přístup k údajům uvedeným ve školní matrice v Kartě žáka. 
V Průběžné klasifikaci uvidíte známky podle data nebo předmětů a v příslušném 
období také čtvrtletní a pololetní klasifikaci. 
Po zvolení Absence dostanete přehled absence podle data a po kliknutí na datum 
její podrobný rozpis v jednotlivých vyučovacích hodinách. 
 
 
  


