Zavedení elektronické žákovské knížky
Vážení rodiče, zákonní zástupci
Příští školní rok bychom rádi zavedli elektronickou formu žákovské knížky (dále jen EŽK). Papírové
notýsky plánujeme ponechat pouze v 1. a 2. ročníku. I tady ale budou mít rodiče možnost používání
té elektronické. Od 1. února 2019 tedy začneme všichni ve škole používat EŽK. Během tohoto období
budou veškerou klasifikaci včetně poznámek, pochval a ostatních sdělení vyučující zapisovat
paralelně do papírové i elektronické žákovské. V případě nesrovnalostí budou platit údaje v té
papírové.
Žádáme tímto rodiče, aby se s EŽK postupně seznamovali. Brzy zveřejníme na webu návod, jak ji
používat. Učit se budeme i my, takže se může stát, že se nám někde něco úplně nepovede. Budeme
se ale snažit, aby těch nedostatků bylo co nejméně. Budeme rádi, když nás na ně upozorníte.
Všichni rodiče již přístupové údaje do EŽK mají, obdrželi je v souvislosti s udělováním souhlasů. Pro
vstup do systému prosím používejte tyto údaje, nedávejte je vašim dětem. Děti mají pro vstup do EŽK
svoje údaje, které již ve většině případů dostaly. V této souvislosti je třeba uvést, že informace o
vašem dítěti jsou přístupné pouze tomu, kdo zná přístupové údaje. Jsou tedy dostatečně chráněny
před zneužitím.
Proč to děláme?










Z EŽK se můžete dozvědět nejenom známku, ale i její váhu, což vám poskytne lepší orientaci
v důležitosti známek. Navíc můžete sledovat průběžně aktuální vážený průměr známek
vašeho dítěte. Neznamená to sice, že dítě dostane na vysvědčení známku přesně podle
průměru, ale příliš by se lišit neměla.
U známek z písemek lze také vyčíst, jaká byla průměrná známka všech žáků a na jakém pořadí
se umístilo v této písemce vaše dítě.
V systému je vidět také aktuální rozvrh vašeho dítěte s vyznačením změn – suplování,
odpadlé hodiny, …
Rodiče mají přehled o výsledcích vzdělávání svého dítěte během celého studia, včetně
udělených výchovných opatření, opravných zkoušek, apod.
Vzhledem k tomu, že už používáme elektronickou třídní knihu, mají rodiče také přehled o
absenci svého dítěte v jednotlivých předmětech, ale také o probíraném učivu.
Odpadá problém se zapomínáním či dokonce zatajováním nebo ztrátou žákovské knížky.
Vedení školy, učitelé, rodiče i žáci mohou prostřednictvím systému Komens pohodlně mezi
sebou komunikovat.
Třídní učitel má lepší přehled o prospěchu a chování dětí ve své třídě, vedení školy má lepší
přehled o klasifikaci v jednotlivých třídách.

Pevně věříme, že EŽK po překonání některých počátečních bolestí přispěje k lepší spolupráci mezi
školou a rodinou a bude vyučujícími i rodiči pozitivně přijata.

