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Padací most mezi rodičem a školou už neovládá jen žák …
STAV INFORMAČNÍ DÁLNICE PŘED ELKOU…

UČITEL

ŽÁK

ŽÁKŮV INFORMAČNÍ
MONOPOL

NEJISTOTA
„Řekne doma vše?
Opravdu doručí vzkaz
či známku?
Nezapomene skutečně
na nic? Bude mít zítra
pomůcky?“

Je to on, kdo v praxi
určuje, co se rodiče
dozví a v jaké podobě.

RODIČ

NEJISTOTA
„Řekl mi opravdu vše?
Nezapomněl na něco?“

Jiný zdroj informací
vlastně ani nemám.

Je pánem situace.

STAV INFORMAČNÍ DÁLNICE PO ZAVEDENÍ ELKY…
VŠE POD KONTROLOU
Pokud rodič navštěvuje ELKU
pravidelně, má absolutní
přehled. ELKA vše jistí! Ví, na
čem je. Ví, co se doopravdy po
jeho potomkovi ve škole chce.
Je konečně přímo u zdroje.
Je na něm nezávislý a nemusí
na něj čekat. Jistota a klid.

RODIČ

ELKA a ŽÁK
UČITEL

IDEÁLNÍ POMOCNÍK
ELKA je takový inteligentní
deníček a žákovská dohromady.
Perfektně pomáhá žákovi se
školou. Žák lépe prosperuje.

RYCHLE A S PŘEHLEDEM může řešit školní věci, kdykoliv
bude potřebovat. Papír je líný a neefektivní partner. Až teď
může rodič skutečně dobře na žáka dohlédnout, protože
konečně má rychle všechny potřebné a nezkreslené
informace. Zesílená kontrola = lepší prospěch.
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ZSBROK ELKA –

ELKA – není snad ještě vše hotovo?

E

LKA je obrovský projekt, ne nadarmo je brána jako největší satelit
ZSBROKU1. Mnoho věcí nelze bohužel dopředu naplánovat, vyprojektovat
a naprogramovat. Je spousta okolností, které vyplavou na povrch
teprve až pod tlakem sociální reality.
ELKA má především sloužit, dobře sloužit. I proto vedení ZSBROKU
bere veškeré připomínky a postřehy k jejímu chodu velmi vážně. V mezích
možností jsou pak všechny podněty zohledněny v dalším vývoji.2

1
2

ELKA je podřízenou a integrální součástí satelitní soustavy ZSBROKU.
ELKA nyní aplikuje tzv. Service Pack 1. Jde o první kumulativní upgrade systému na základě požadavků
a tlaku reálné praxe. Bylo tak učiněno v prosinci 2010. Cílem je efektivita její správy a uživatelský komfort.
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ELKA má už „sestru“ v Krnově…

M

ožná jste to nevěděli, ale naše ELKA vzbudila velké nadšení také v Krnově.
Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí (cca 700 žáků) zavádí ELKU
od září 2011 povinně od 3. do 9. třídy, ale fakticky pojedou (tak jako u nás)
třídy všechny. Budou mít ještě navíc i elektronickou třídní knihu.

Přehled nejdůležitějších změn
POTVRZOVÁNÍ OMLUVENEK
VZKAZY OD RODIČŮ
OZNAČOVÁNÍ HOTOVÝCH ÚKOLŮ
ÚKOLY I JEDNOTLIVÝM ŽÁKŮM
NÁVRH KLASIFIKACE A „PLACHTY“
STATISTIKY
ZNÁMKY PO PŘEDMĚTECH
VÍCENÁSOBNÉ ZADÁNÍ ZNÁMKY
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Potvrzování omluvenek – rodič už bude mít jistotu…

Č

asto jste se ptali, jak poznáte, že třídní učitel zaregistroval vámi vystavenou
omluvenku. Ředitel školy vydal už před spuštěním ELKY nařízení
(tzv. směrnici3), ve kterém všem pedagogickým zaměstnancům ukládá
povinnost minimálně jednodenní kontroly ELKY.
Abyste však měli stoprocentní jistotu, zavedli jsme tzv. „potvrzení
omluvenky“, což se projeví tím, že omluvenka zezelená. Můžete si být
jisti, že ji třídní učitel četl4.

3
4

Viz ZSBROK - rubrika „ELKA informace“ Směrnice ředitele školy, ve které jsou vymezeny povinnosti…
Třídní učitel tak učiní zátržítkem před omluvenkou.
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Vzkazy od rodičů…

D

alší poměrně častou prosbou bylo, aby i rodiče5 mohli v případě potřeby
kontaktovat pomocí vzkazů své vyučující. Uvidíme, do jaké míry se tato
nová komponenta osvědčí6, proto ji zatím zavádíme v tzv. „testovací
skupině“ vyučujících.

5
6

Žáci tuto možnost nemají.
V určité, byť omezené, formě komunikace na úrovni „rodič – učitel“ už na ELCE stejně spontánně probíhá.
Někteří bystře využili možnosti vzkazů se zpětnou odpovědí, kterou může učitel povolit. Jiní se
pokoušeli komunikovat přes „omluvenky“, které ovšem k tomuto účelu vhodné nejsou. Došlo k otevření
tzv. „druhého komunikačního kanálu“.
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Domácí úkoly

P

okud klikne žák7 na symbol knížky, objeví se mu zelená fajfka. Tím si sám
označí úkol, ke kterému se už nemusí vracet, který má hotový.
Červeně jsou zobrazeny tzv. „hořící úkoly“. To jsou ty, jež mají být splněny
už následující den. Šedou barvou značíme úkoly neaktuální, mimo termín.

7

Možnost označovat hotové x nehotové úkoly má jen žák, rodič může jen sledovat aktuální stav.
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Domácí úkoly – učitel může nyní zadávat i jednotlivým žákům…

U

domácích úkolů došlo k velkým změnám i z pohledu samotných učitelů.
Nyní lze nasměrovat úkol na třídu, žáka či skupinu.
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Návrh klasifikace aneb „Co mi vlastně vychází…“

E

LKA umožňuje také zobrazení návrhu klasifikace8 v jednotlivých
čtvrtletích, mezi kterými lze přepínat. Dostanete se na ni přes volbu
„žákovská knížka“ a „návrh klasifikace“.

Návrh klasifikace přináší učitelům extra přehledné „plachty“…

E

LKA nabízí zejména třídním učitelům9 jedinečný nástroj rychlé a přehledné
kontroly prospěchu ve třídách.

8
9

Návrh klasifikace je z rozhodnutí ředitele školy pro vyučující povinně zadávaným údajem.
Nyní se nově nastavují jednotlivá čtvrtletí automaticky v závislosti na systémovém čase.
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(Tato ukázka plachty byla z pochopitelných důvodů rozostřena…)

Statistiky aneb Kdo skutečně byl a nebyl na ELCE…

T

ento nový a poměrně silný kontrolní nástroj umožňuje učitelům rychlou
orientaci v tom, kdo konkrétně a kdy přesně na ELKU vstoupil. Tedy
dohled nad tím, zda byla informace na ELCE vůbec žákem či rodičem čtena
(a také kdy se tak stalo), bude nyní velmi usnadněn. Výmluvy končí10.

10

Je třeba chápat, že ELKA je nyní jedním z nejdůležitějších oficiálních nositelů informací o celkovém dění a
požadavcích školy. Tradiční odvolávání se na „nedostatek času“ příliš neobstojí, pokud si uvědomíme, že
nahlédnout na ELKU a zjistit, co je na ní nového, nám obvykle nezabere více jak 5 minut. Den má přitom 1.440
minut. Vše je tedy otázka priorit a toho, zda skutečně chci, nebo nechci. Není to o čase, je to jen o vůli či
nevůli. Výpis právě těchto statistik může být jedním z podpůrných argumentů, kterými lze operovat ve
sporných případech a situacích, neboť jde o záznam ze své podstaty objektivní a nezpochybnitelný.
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(Poznámka: Někdy se stává, že přes žákovský „zelený“ učet přistupuje i rodič.
Čím nižší ročník, tím vyšší podíl „modrých“ přístupů11).
Jen pro představu: Během jediného dne (v ukázce např. 20. prosince 2010)
zaznamenala ELKA téměř 600 přístupů12.
Pokud bude učitel potřebovat, může využít výpisu přístupů také za širší
časové období a to pomocí volby „souhrnné přístupy“, kde lze vyfiltrovat
např. celý týden či měsíc.

11

ELKA je povinná od 4. do 9. ročníku. Klasické žákovské knížky v těchto ročnících žáci proto už nemají.
Aktivně se však využívá také v 1. – 3. třídách.
12
Do údaje nejsou započítány přístupy učitelů. Jedná se pouze o vstupy žáků a rodičů.
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Ukázka denních přístupů
ze dne 20.12.2010
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Platby – penízky už nemusíte sčítat…

V

modulu „platby“ přibyla pro třídní učitele drobná, ale užitečná funkce. Nyní
si mohou zkontrolovat celkový objem spravovaných financí.

Zadat další známku jde nyní rychleji…

N

yní již ELKA umožňuje vícenásobné zadávání známky najednou, bez
nutnosti opakování celé zadávací procedury.
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Přehled známek v jednotlivých předmětech…

V

rámci úprav na ELCE byl zaveden také požadovaný přehled známek
z jednotlivých předmětů.13

13

Tato volba je dostupná pouze vyučujícím. U rodičů a žáků je zbytečná. Tam je tento přehled automaticky
v jednotlivých řádcích.

13
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Je to vše…?

Z

veřejně přístupných úprav je to pro tuto chvíli14 opravdu vše. Ještě se
dokončují některé nástroje pro vedení systému, jež mají spíše
bezpečnostně-analytický charakter. Naším cílem je totiž absolutní bezpečí
a spolehlivost ELKY.

Mgr. David Pizur, vedení ZSBROKU

14

Už nyní (únor 2011) se připravuje Service Pack 2. Půjde o druhou kumulativní a kvalitativní nadstavbu
a upgrade ELKY. Objeví se nové nástroje a systémové změny usnadňující práci zejména zadávajícím učitelům.
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