
Vážení zákonní zástupci, milí žáci,

       abychom jako škola reagovali na složitou současnou situaci a proto, abychom zlepšili
komunikaci mezi školou a vámi, rozhodli jsme se urychlit zavedení elektronických žákovských
knížek a zavést jejich používání už v tomto školním roce.

        Současně s touto informací dostáváte od třídních učitelů přístupové PIN kódy pro
zákonné  zástupce  a  žáky,  které  vám  umožní  první  přihlášení  a  nastavení  vašeho
přihlašovacího jména a hesla. 

        Postup přihlášení  je  popsán v příloze,  která  je  rovněž součástí těchto  informací.
V případě problémů s přihlášením nebo obsluhou programu Bakaláři  se obraťte  na třídní
učitele  nebo  přímo  na  vedení  školy  telefonicky  nebo  e-mailem  (724181625,
reditel@skolachanovice.cz).

        Je  potřeba,  aby zákonní  zástupci  používali  odlišné přihlášení,  neboť jim program
umožňuje využívat další možnosti, například podepisování známek, kontrolu účasti svých dětí
na hodinách a omlouvání žáků.  Do programu je možné se přihlašovat  i  pomocí chytrého
mobilního telefonu.   

        Elektronická žákovská knížka podává téměř okamžitou informaci o známkách, jejich
hodnotě, druhu hodnocení, komentáři ke známce a průměrech v jednotlivých předmětech.
Je  možné  zadávat  i  slovní  hodnocení  a  sdělovat  i  další  informace  o  výuce.  Podrobnější
vysvětlení   k  fungování  podají  učitelé  ve  svých  on-line  hodinách  žákům  i  zákonným
zástupcům.

       Prosíme zvlášť  rodiče  žáků  nižších  ročníků,  aby  svým dětem pomohli  s  registraci
a kontrolovali, zda umí s programem zacházet.

        Uvědomujeme si, že přechod na elektronické žákovské knížky je velkou změnou, která se
neobejde bez komplikací a počátečních problémů. Ne všechno bude od začátku bezvadně
fungovat, proto prosíme o toleranci a trpělivost. Zacházení s programem se učíte vy rodiče
a žáci, ale i my učitelé. 

        Přesto věříme, že elektronická žákovská knížka a později i další aplikace programu
Bakaláři  přispěje k pravidelnému a přehlednému informování  žáků a zákonných zástupců
o výsledcích vzdělávání a jednoduché a rychlé komunikaci   vyučujícími.

        Děkujeme  za  spolupráci  a  přejeme  hodně  zdraví  a  pohody  a  úspěšné  zvládnutí
posledních měsíců školního roku 2020/2021.
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