
Milí rodiče,
posíláme manuál, jak pracovat s hodnocením svých dětí v prostředí Edupage.

Před samotným návodem věnujte, prosím, pozornost následujících pravidlům:

1. Hodnocení uvidíte každý měsíc do 8. dne. Nejprve se hodnotí děti, potom učitel.

2. Je žádoucí, abyste hodnocení četli a probírali spolu s dítětem.

3. Hodnocení v edupage má výhodu, že na konci roku uvidíte všechny měsíce a tím
pádem pokroky dítěte. Možná pro dítě bude zajímavé se ohlédnout a pracovat s
oceněními a doporučeními, které ho celý rok posouvaly dopředu. Můžete připojit svůj
komentář, který směřujete ke svému dítěti a můžete tak např.:

> podpořit své dítě,
> nabídnout mu spolupráci,
> konkrétně je ocenit,

> sdělit dítěti svůj názor,
> dát informaci, že jste hodnocení viděli, četli.

4. Hodnocení v Edupage má také nevýhodu - hvězdičky a průměry. Raději bychom
používali pouze slovní vyjádření, ale nejde to. Naučíme děti, že 8 hvězd znamená
zvládáš samostatně, 6 hvězd zvládáš s občasnou podporou, 4 hvězdy zvládáš s
trvalou podporou a 2 hvězdy zatím nezvládáš. Vy, rodiče, HVĚZDIČKY, PROSÍM,
NEPOUŽÍVEJTE! V systému u rodičů nejdou vypnout, ale vy nevíte, jak dítě
naplňuje kompetence v hodinách.

5. Pro případnou komunikaci s učitelem nepište učiteli do hodnocení. Volte v Edupage
nástroj ZPRÁVA. Hodnocení se opravdu týká pouze a jen dítěte.

Když se hodnocení věnujete spolu s dítětem, vnímá, že sebehodnocení dává smysl a je
dobré se je učit. Vaše reakce svému dítěti je i podporou práce učitele, který hodnocení
kriteriálně nastavuje, hodnotí (je součástí celkového hodnocení - sebehodnocení žáka +
hodnocení učitele).



JAK POSTUPOVAT:
A/ V prohlížeči  nastavte adresu www.skolamysl.cz
B/ Přihlaste se na stránce:

- uživatelské heslo je váš osobní email
- heslo vám bylo zaslání a vytvořili jste si (pokud je
nemáte, pište na daniel.janata@skolamysl.cz)

C/ Po přihlášení zvolte ZNÁMKY

D/ Ve známkách zvolte KOMPETENCE

http://www.skolamysl.cz
mailto:daniel.janata@skolamysl.cz


E/ Následně pročtěte hodnocení učitele, sebehodnocení žáka a do spodního řádku vepište
svou reakci.

F/ Svou reakci nahoře tlačítkem ULOŽTE.



Hodnocení v Edupage a tím, jak jsme jej ve škole nastavili nabízí přehled v celém školním
roce a umožňuje sledovat tendence a vývoj v sebehodnocení žáka a hodnocení učitele.

Případné problémy, respektování pravidel a další, prosím řešte na s Danem -
daniel.janata@skolamysl.cz .

mailto:daniel.janata@skolamysl.cz

