Edupage – informace pro rodiče žáků 6. až 9. ročníku ZŠ
Vážení rodiče,
naše škola od školního roku 2018/2019 přechází na evidenční systém v podobě on-line aplikace "Edupage", která umožňuje nejen
vést povinnou školní agendu v elektronické podobě, ale také umožňuje rodiče on-line informovat o docházce a výsledcích žáka
prostřednictvím tzv. elektronické žákovské knížky.
Funkci elektronické žákovské knížky pro rodiče a žáky 6. až 9. tříd spouštíme 1. 10. 2018. Do té doby každý rodič, který udal svou
mailovou adresu, obdrží přístupové údaje k rodičovskému účtu.
Adresa aplikace je: planina.edupage.org
Po přihlášení můžete kontrolovat známky a nepřítomnost žáků, sledovat domácí úkoly, změny rozvrhu ap.
Oba rodiče (zákonní zástupci) mají své účty se stejnými právy, pokud škole poskytli údaje o své mailové adrese. K naplnění funkce
elektronické žákovské knížky samozřejmě stačí, když rodiče používají jen jeden účet.
Rodiče prostřednictvím aplikace potvrzují známky i poznámky a mohou informovat o nepřítomnosti pomocí tzv. elektronické
omluvenky. Je nutné, aby žáci neznali přihlašovací údaje rodičů. Z téhož důvodu není vhodné, aby rodiče do aplikace vstupovali
přihlašovacími údaji žáka.
Podrobné návody na používání lze najít na stránce "help.edupage.org" v sekci "Rodiče".
Po přihlášení do aplikace uživatel v roli rodiče uvidí několik sekcí, z nichž jsou nejdůležitější "Známky" a "Docházka".
Sekce "Známky"
Tato sekce obsahuje informace o průběžném prospěchu a chování tak, jak je obvyklé v "papírových" žákovských knížkách.
Hodnocení uvádíme v tradičně jednoduché a srozumitelné podobě. Má podobu číselných známek a učitelům umožňuje zadávat i
známky "s mínusem" (například 2-). U všech známek je po najetí myší vždy vidět i datum jejího zadání. U každého hodnocení by
mělo být zřejmé, jakého tématu se týká (a případné další upřesnění). Několik často se opakujících typů známek může být uvedeno pod
společným souhrnným názvem, například "Diktáty", "Pětiminutovky" ap.
Jistě nemusíme připomínat, že výsledná známka za pololetí nemusí být aritmetickým průměrem všech dosažených známek.
Nabídkám typu "Kompetence" či "Graf výkonnosti žáka" nemusíte věnovat pozornost, protože při hodnocení nevyužíváme s nimi
propojitelné evaluační ani kvantifikační metody.
"Oznámení, poznámky, pochvaly" jsou naopak velmi důležitou částí sekce. Objevují se nejen v souhrnném přehledu, ale také
v samostatné nabídce. Učitelé sem zapisují poznámky stejným způsobem jako do papírové žákovské knížky. Poznámky jsou odlišené
barevně: Zelenou obálkou jsou označena pozitivní sdělení (pochvaly, ocenění), žlutou obálkou jsou označena neutrální sdělení
(například organizační informace, požadavky učitele na pomůcky ap.) a pod červenou obálkou jsou uváděna vesměs méně příjemná
sdělení typu připomínek k chování, špatné práci v hodinách nebo neplnění úkolů. V řádku "Chování" jsou uvedena závažnější sdělení,
která se netýkají pouze konkrétního vyučovacího předmětu. Sem také třídní učitel nebo ředitel školy zapisují úředně platná rozhodnutí
o udělených odměnách a trestech podle školských předpisů (pochvala, napomenutí a důtka třídního učitele, pochvala a důtka ředitele
školy).
Rodiče by měli známky i poznámky pravidelně kontrolovat. Jako doklad, že rodič informace viděl, slouží tlačítko "Podepsat známky".
Sekce "Docházka"
Pod tímto odkazem najdete přehled hodin, které žák zameškal. Pozor, tato sekce rozhodně neslouží k on-line kontrole přítomnosti
žáka ve škole, protože učitelé do ní z technických důvodů nezapisují absenci přímo v hodinách, ale často s určitým zpožděním.
Je možné si také prohlédnout docházku žáka v jednotlivých předmětech, což může být užitečné v případech, kdy žákům z důvodů
častých absencí hrozí odklad klasifikace a komisionální přezkoušení. Díky tomuto přehledu mohou rodiče například účelněji
domlouvat termíny lékařských vyšetření či jiných předem známých absencí žáka, pokud je lze ovlivnit.
V sekci lze zadat i tzv. elektronickou omluvenku, kdy rodič zadá čas a důvod absence. Zatím ji využíváme pouze jako jeden ze
způsobů, jakým rodič informuje školu o nastávající nepřítomnosti žáka (například plánované vyšetření u lékaře) nebo o nenadálé
absenci (onemocnění žáka). Není to tedy omluvenka v pravém slova smyslu. K řádnému omlouvání (doložení) absence slouží
papírová podoba omluvného listu s podpisem rodiče, v případě potřeby doplněná například potvrzením lékaře. Toto řešení
(používané na mnoha školách) má jednoduchý důvod: mnozí rodiče uvedli stejný mailový kontakt na sebe i na žáka, jiní rodiče
neuvedli žádný mailový kontakt žáka a počítají s tím, že žák bude nahlížet do elektronické žákovské knížky přes rodičovský účet.
Tento stav – ač neradi – bereme na vědomí, ale z pochopitelných důvodů zatím nemůžeme připustit, aby z účtů přístupných žákům
bylo možné provádět rozhodnutí, která přísluší pouze zákonným zástupcům.
Elektronické omluvenky se zadávají kliknutím na zelený symbol s nápisem "Nová omluvenka" a vyplněním důvodu i času absence.
Neaktivní sekce
Některé sekce, které se v aplikaci zobrazují, naše škola zatím nepoužívá. Buď proto, že aplikace v počáteční fázi ještě není plně
odzkoušená, nebo proto, že aplikace zatím není kompatibilní s námi používaným řešením. Takovým příkladem jsou platby,
komunikace s jídelnou či elektronické žádosti.
Aktivní není ani nabídka "Probrané učivo" nebo "Výsledky", protože naše škola nepoužívá jednotné mezinárodní standardy,
elektronicky zadané osnovy či digitalizované tematické plány. Přehled o probraných tématech však snadno získáte nahlédnutím do
sekce "Třídní kniha".
Zatím nevyužíváme ani nabídku "Průzkumy" (obsahují řadu předem připravených anket, s nimiž nemáme nic společného), ani
možnost využít aplikaci k chatování.

Aplikace pro mobilní telefony
Přes Google Play nebo App Store lze do mobilního telefonu bezplatně nainstalovat mobilní verzi aplikace. Obsahuje všechny
potřebné funkce, navíc o některých nových záznamech uživateli posílá zprávy. Některé z těchto zpráv jsou tak časté, že uživatel jistě
přivítá možnost v nastavení aplikace určité druhy oznámení vypnout.
Ochrana osobních údajů
Z technických a organizačních důvodů je vstup do aplikace společný pro obě školy z našeho školního areálu, tedy pro ZŠ Na Planině i
pro Gymnázium Milady Horákové. Důvodem je nejen úzké propojení rozvrhů a využívání společných prostor, ale také možnost
společného vstupu pro rodiče, kteří mají děti na obou školách. Aplikace je zabezpečena podle standardů GDPR a nikdo neoprávněný
se k osobním údajům nedostane. Základní osobní data žáků (datum narození, rodné číslo, adresa, zdravotní postižení...) jsou
považována za natolik důvěrná, že nejsou vidět ani z účtů žáka, rodiče nebo vyučujícího pedagoga. Vidí je pouze třídní učitel a ředitel
školy.
Méně seriózní dodatek závěrem
Cílem používání on-line aplikace je především zjednodušení toku informací, nikoliv zpřísnění dohledu rodičů nad žáky. Kamer,
kontrol a dalších projevů "Velkého Bratra" je kolem nás už tak dost, netřeba k nim přidávat další. Využívejte proto prosím získané
údaje s rozvahou a s vědomím, že mnohdy máte informace k dispozici dříve než žák. Nebylo by proto rozumné například budit nic
netušícího spáče výkřikem "Vysvětli mi tu čtyřku z hlavonožců!" jen proto, že jste si už stihli přečíst známky, které učitel do aplikace
zadal během noci. Uvědomte si také, že zavedením elektronické žákovské knížky žáci přicházejí o možnost trénovat velmi cenné
sociální dovednosti, díky nimž dříve dokázali své rodiče na nepříjemná sdělení v papírové žákovské knížce šikovně a postupně
připravit. Umožněte prosím svým dětem i tuto formu rozvoje osobnosti, na niž se později v rodinách často a rádo vzpomíná.
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