Vážení rodiče,
na základě dosavadních zkušeností s Edookitem.
1) Za školu – na e-mail Vám budou chodit oznámení pouze na výjimečná, důležitá a spěšná
sdělení. Počítáme s tím, že většina z Vás Edookit sleduje pravidelně a často, příp. máte
aplikaci v mobilu. Chceme tím zamezit velkému množství zpráv, kterými by mohla být
zahlcena Vaše schránka.
2) Vy sami máte možnost si upozorňování na e-mail (e-mailové notifikace) zapnout/vypnout ve
Vašem profilu (viz návod pdf v příloze, nebo rodičovský manuál)
3) NESDĚLUJTE své přihlašovací údaje dětem, systém pro Vás pak ztrácí smysl. Na třídních
schůzkách dořešíme detaily a Vy pak budete moct sami vyžádat pro Vaše děti JEJICH
VLASTNÍ účet.
4) Edookit v současné době slouží zejména:
◦ k informování o plánovaných školních akcí
◦ k možnosti omlouvat absenci Vašich dětí (platí rovnocenně jako ŽK). Dobře
provedená omluvenka přes Edookit nepotřebuje být omluvena v ŽK!!!
◦ ke sledování probíraného učiva ve třídě (je k dispozici nejpozději do týdne od
proběhlé hodiny)
◦ ke komunikaci s vyučujícími – učitelé jsou v Edookitu prakticky denně. (Nicméně,
maily do školy zůstávají i nadále funkční).
◦ ke sjednocení informačních kanálů napříč a uvnitř školy
◦ pomocí Edookitu a (školou používaného Googlu) Vám zprostředkujeme i fotky z
některých akcí školy a to v kvalitě vhodné příp. i k tisku (první pokusy můžete již
očekávat).
5) Známky a hodnocení aktivit probíhá ze strany učitelů zatím zkušebně (a pokud možno
motivačně), rozhodující je ŽK,ale zjišťujeme, že známky v Edookitu jsou od některých
žáků, rodičů i učitelů očekávané, pokud možno co nejdříve.
6) Podobně je to i s psaním domácích úkolů a plánováním písemek.
7) Do budoucna je maximální snaha, aby AKCE a zprávy byly zadávány tak, aby se Vám
zobrazovaly ve Vašem profilu pouze ty, které se Vás týkají.
8) Tento týden bylo do Edookitu provedeno 561 úspěšných rodičovských přihlášení a 177
učitelských přihlášení.
9) Doufám, že celý systém bude ku prospěchu věci.
10) Webové stránky jsou i nadále funkční – formát informací bude hodně mířen na obecné
informace o škole a informace pro zájemce „mimo školu“.
11) Za dosavadní spolupráci a zpětnou vazbu děkuji.
PS: Tato zpráva se objevuje na webu školy a v Edookitu a bude jeho pomocí rozeslána e-mailem.
(Některým z Vás se proto může v e-mailové schránce objevit vícekrát z různých zdrojů!)

