
 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/

 


