Vážení rodiče,
v posledním roce se na vedení školy obraceli někteří členové Školské rady a zároveň členové
zastupitelstva MČ Praha-Satalice s opakujícím se dotazem, námětem, požadavkem, zda a kdy škola
uvažuje o přechodu od klasické papírové Žákovské knížky k elektronické Žákovské knížce. Považují za
důležité, aby škola posílila elektronický způsob informování rodičů.
Vedení školy zapojilo do řešení této otázky všechny pedagogy školy. Tento podnět všichni zvažovali
a v závěru školního roku 2016 – 2017 o něm jednala pedagogická rada. Jednotně stojíme za názorem, že
důležité je naše žáky učit otevřené komunikaci, sebehodnocení, vést je k zodpovědnému přístupu
k povinnostem a dávat jim příležitost sdělovat rodičům, jakou známku ve škole dostali, zároveň
s podrobnostmi, jež se ke známce vztahují. Ceníme si Vašeho osobního přístupu, který dětem nad
žákovskou knížkou v rozhovorech o školních novinkách, věnujete. Jsme přesvědčeni, že přechod na
elektronickou žákovskou knížku bude v mnohých případech na škodu osobnímu kontaktu a vzájemnému
pochopení mezi učiteli a žáky i mezi dětmi a rodiči. Proto nadále preferujeme dosavadní osvědčený způsob
využití papírové Žákovské knížky.
Protože ale chceme být školou otevřenou rodičům, sestavili jsme následující anketu, která nám
ukáže, jaký je názor většiny z Vás.
Jestliže výsledkem bude, že posílení elektronické komunikace a zavedení elektronické
žákovské knížky většina z Vás uvítá, jsme rozhodnuti Vám vyhovět a začneme připravovat její zavedení od
budoucího školního roku.
Prostřednictvím žákovské knížky rodičům předáváme informace o známkách a také informace
o důležitých změnách, školních akcích apod. Rodiče jejich prostřednictvím omlouvají nepřítomnost žáků.
Omluvný list pro písemné omlouvání absence zůstane zachován ve všech dále uvedených možnostech.
Pro další způsob rychlé komunikace školy se zákonnými zástupci můžeme zvolit tři cesty:
1. cesta
Zrušit papírovou Žákovskou knížku úplně a bez náhrady.
Veškeré informace byste od školy dostávali elektronicky. Všichni zákonní zástupci žáků by na začátku
školního roku podepsali prohlášení, že berou na vědomí a souhlasí s tím, že škola je informuje pouze
elektronickou cestou a že veškeré informace, které škola prostřednictvím elektronické žákovské knížky
odešle, jsou automaticky považované za doručené. Učitel by měl povinnost 1x za týden zapsat do
elektronické žákovské knížky známky, které udělil. Rodič by měl kdykoli přístup do elektronické žákovské
knížky a mohl by sledovat změny ve známkách svého dítěte. Rodič by denně sledoval, zda v elektronické
Žákovské knížce má nové sdělení týkající se chodu školy.
2. cesta
Zrušit část Žákovské knížky, kam se zapisují známky, a nahradit ji elektronickou žákovskou knížkou,
ponechat papírovou část, kam se píší jiná sdělení.
Všichni zákonní zástupci žáků by na začátku školního roku podepsali prohlášení, že berou na vědomí
a souhlasí s tím, že škola je informuje o známkách pouze elektronickou cestou. Známky zapsané do
elektronické žákovské knížky jsou automaticky považované za doručené. Učitel by měl povinnost 1x za
týden zapsat do elektronické žákovské knížky známky, které udělil. Rodič by měl kdykoli přístup do
elektronické žákovské knížky a mohl by sledovat změny ve známkách svého dítěte. Jiné informace než
známky by učitel (žák) zapisoval do papírové žákovské knížky, žák by ji samostatně rodiči dával k podpisu.
3. cesta
Zachování dosavadní praxe
Známky i jiná sdělení by byly zapisovány do papírové žákovské knížky. Učitel známky
do Žákovské knížky zapisuje aktuálně hned při udělení známky, stejně jsou zapisována jiná sdělení. Žák se
učí přijímat zodpovědnost za to, že rodiče informuje o svých známkách a dalších sděleních školy,
a předkládá jim k podpisu Žákovskou knížku.
Vážení rodiče,
děkuji Vám za čas, který věnujete vyplnění následující krátké ankety.
V Satalicích dne 26. září 2017

Mgr. Iveta Horáčková, ředitelka školy

