Vážení rodiče,
jsme přesvědčeni o tom, že komunikace je zejména ve školním prostředí velmi
důležitá.
V této době mohou proudit informace velkým počtem kanálů (maily, sms/telefony,
sociální sítě, webové stránky atp.).
Snadná dostupnost těchto prostředků pak způsobuje, že jsme každý
z nás informacemi doslova zahlcováni. Určitě to znáte sami. Jejich množství pak ale
také způsobuje jistou roztříštěnost a požadavky na jejich údržbu, synchronizaci…
I my ve škole jsme si zvykli s Vámi každý komunikovat nějakým způsobem. Někdy
nám to šetří čas, někdy způsobuje zmatení. Někdy to naopak práci přidává, aby měl
člověk pocit, že je informace na všech místech, kde k nim má kdokoli přístup.
Snadný způsob komunikace naopak přináší i situace, že často píšeme věci, které
bychom při jiné příležitosti mohli sdělit osobně nebo se na to zeptat. ¨
Nedělejme ze sebe i z učitelů ty, kteří stráví celé odpoledne u počítačů odpovídáním
na otázky, které mohou vyřešit často přímo s dětmi nebo jejich řešení počká na třídní
schůzky atp. Velká část pedagogů přijde denně do styku se 100 až 200 žáky –
dokážete si představit, jaké množství různých informací se na ně může za 1
odpoledne navalit.
V následujících dnech Vám do Vaší e-mailové schránky přijdou přihlašovací údaje pro
školní informační systém (Edookit). Údaje lze také získat přes „problémy
s přihlášením“ / „zapomenuté heslo“. Rádi bychom jej používali jako centrální systém,
kde bude vše, co se týká školy, na jednom místě.
Přihlašovací jméno má u všech stejný princip (jprijmeni). Může se ovšem lišit, pokud
došlo ke shodě přihlašovacích jmen více osob (pak má přihlašovací jméno další
„kudrlinky“).
Přečtete si více:
Níže: K čemu Edookit slouží, je a bude a co v něm najdete:
První zásady při použití systému
Manuály: Jak na Edookit – naše rychlá nápověda pro Vás
Edookit – manuál přímo od tvůrců Edookitu
V Hradištku 5. 10. 2018
Ondřej Hynek,
ředitel školy
Text je inspirován a je v něm citováno od kolegů ze ZŠ Dobřichovice
URL: https://www.zsdobrichovice.cz/elektronicka-zakovska-knizka/

První zásady použití systému
1.
Nemá nahradit běžnou lidskou komunikaci. Ale pomoci s rutinní
komunikací /kupř. omlouvání absencí, zjistit, zda dítě jde či nejde na nějakou
akci, nechat rodiče sledovat učivo, příp. úkoly a do budoucna i známky atp./
2.
Pokud potřebujete něco o svém dítěti vědět, zeptejte se v první řadě jeho
samotného. Pak si sjednejme schůzku, kde vše potřebné probereme
osobně. Nevyřizujme různé věci za své dítě, nechme jej, ať si s učiteli či
spolužáky zkusí vše domluvit samo.
3.
Nespoléhat se na to, „že už to tam mělo být“. Docházka i údaje se do
systému vyplňují zpětně – většinou ještě týž den, nejpozději však do týdne.
4.
K přihlašovacím údajům přistupujte jako by byly k internetovému
bankovnictví, aby se zabránilo jejich zneužití.
5.
Edookit slouží hlavně k vnitřní komunikaci mezi rodiči, žáky, učiteli. Maily
i webové stránky zůstávají zachovány, slouží však zejména „navenek“.
6.
Učitel má hlavně učit. Pokud budete chtít aplikaci využít „pro uvolnění
žáka ze školy“, myslete na to! Zřetel bude brán pouze na zprávy, které dorazí
den předem /do „půlnoci“/.
7.
Známky se zatím nezadávájí, pouze zkušebně. Do budoucna platí, že
učitel je do systému zadá až po oznámení žákům ve třídě.
8.

Trpělivost (zejména ze začátku).

9.
První přihlášení doporučujeme přes webové rozhraní – je lepší pro první
osahání a umožní Vám se popasovat s množstvím zpráv, které tam asi budete
nyní mít.
10. Pokud máte nějaký problém, připomínku nebo pochvalu: dejte vědět skrze
systém nebo na e-mail skola@zshradistko.cz
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K čemu Edookit slouží, je a bude a co v něm najdete:
1.
V první fázi slouží zejména škole jako přehledná evidence žáků, jejich
docházky, učiva, akcí atp.
2.

Rodiče v přístupu získávají
• možnost sledovat učivo (třídní info) a aktuální rozvrh (včetně
suplování),
• sledovat akce, které se týkají přímo jejich dítěte/dětí
• možnost přímé komunikace s vyučujícími uvnitř školy
• možnost nechat si zasílat zprávy od učitelů a upozornění přímo
na e-mail, „že se něco děje“
• pod jedním účtem sledovat všechny své děti
• automaticky vlastní přístup pro každého z rodičů (využijí-li, majíli zájem, je-li to nutné atp.)
• možnost omlouvat docházku /předem i zpětně/ - není třeba pak
zapisovat do ŽK
• možnost účasti v anketách diskuzích atp.
• přístup přes mobilní aplikaci (více na přihlašovací stránce)

3.

Do budoucna uvažujeme, zkoušíme a rádi bychom (dříve nebo později)
• Propojení s družinou a kroužky (víceméně už je)
• Předpisy plateb a evidence přijatých plateb (v rámci záběhu co
nejdříve)
• Kompletní elektronická žákovská knížka zejména pro vyšší
ročníky (alespoň zkušebně od druhého pololetí)
• Vlastní přístup pro žáky – zejména pro vyšší ročníky – dle
možností se spuštěním e-ŽK (žáci mají omezená práva – nemohou
omlouvat absence !-))
• Evidence knihovny a sbírek a možnost evidence a sledování
výpůjček ze strany správce i půjčovatele
• Propojení s čipy/čipovými kartami.
• Obědy/Stravování (až bude jednou vlastní kuchyně s jídelnou:-))
• Přihlašování na akce, seznamování se školním řádem, Ankety
atp.
• … a uvidí se
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