MODERNÍ A SNADNÁ KOMUNIKACE

Vážení rodiče,

v rámci rozvoje našich služeb jsme pro Vás připravili několik novinek, které budou sloužit
k ještě kvalitnějšímu zázemí a péči o Vaše děti, ale i povedou ke zjednodušení naší
společné komunikace a nezbytné administrativy.
Chápeme také, jak jsou pro Vás informace o pokrocích a fotografie Vašich dětí ze
zajímavých akcí důležité.
Proto jsme se pro Vás rozhodli zajistit plně moderní řešení, a to díky informačnímu
systému v podobě mobilní aplikace Twigsee. Vždy tak budete mít všechny potřebné
informace, stejně jako fotografie a detaily z pokroků Vašich dětí, na jednom místě –
přehledně a během pár sekund. Skrze aplikaci můžete také zasílat omluvenky. Věříme,
že tak budou Vaše děti i Vy ještě spokojenější.

S pozdravem, Mgr. Jitka Haklová, ředitelka MŠ

RODIČE
Aplikace Twigsee – spojení s rodiči
 Rodiče vidí pouze příspěvky, fotky, zprávy a informace týkající se jejich dětí a jejich
tříd
 organizační detaily, studijní plány, studijní úspěchy, milníky a historie komunikace
na jednom místě
 všechny své děti v rámci jednoho informačního feedu,
 ke svým dětem můžete připojit více uživatelů (oba rodiče, babičky atd.)

jednotný komunikační kanál
fotky a milníky
kontaktní detaily
organizační a urgentní zprávy a sdělení
přihlašování na kroužky i výlety
detaily o dítěti – vyzvedávání, alergie, medikace,
speciální požadavky atd.

OMLUVENKY
A DOCHÁZKA
Rychlé a bezstarostné omluvenky na pár kliků

Omluvenky jsou ihned propsány do docházkového
modulu v aplikaci učitelů – nečeká se na
autorizaci ani zprocesování
Systém v souladu s platnou legislativou umožňuje
zcela odstranit papírové docházkové listy a šetří
tak čas a pozornost učitelů, kteří se mohou ještě
efektivněji věnovat dětem, nikoli papírování

Mobilní aplikace pro rodiče a školky

OCHRANA DAT A GDPR
všechna data a fotografie jsou považována za
vysoce důvěrná a zabezpečena v úrovni
zabezpečení zdravotní a podobné privátní
dokumentace
vysoce zabezpečené servery a databáze
pro zálohování dat
aplikace je plně v souladu s GDPR a legislativou
ČR (včetně implementovaných upozornění pro děti
bez stvrzení GDPR); připravováno ve spolupráci
s MŠMT

NAŠE POSLÁNÍ

Učinit je spokojenějšími
s informacemi o aktivitách dětí, které
získávají, a zároveň spojit všechny

Převézt zdlouhavou

Pro
děti

komunikační kanály se školkou na

rutinní administrativu na

efektivní.

Ušetřit čas zaměstnanců

aktivity, kterým se děti ve
školce věnovaly a dále je
doma rozvíjet.

v předškolním vzdělávání do

a peníze a zároveň být více

a nervy.
Rodiče mohou navázat na

Přenést administrativu

21. století – ušetřit čas

jednu online platformu
a ušetřit jejich čas

jedno místo. app.

Pro
rodiče

Pro vedení
školky

Pro
učitele

a díky převedení rutinních
kroků online. Mít
k dispozici všechny
reporty a informace na
jednom místě.

Pro
společnost

PARTNEŘI

…a desítky dalších školek, dětských skupin a partnerů napříč ČR

