
Manuál k používání el. ŽK a el. třídní knihy 

ZŠ a MŠ Ústavní 

 

Vážení rodiče, 

připravili jsme pro vás příručku k práci s el. žákovskou knížkou a el.třídní knihou. Prosíme, abyste program 

Bakaláři pečlivě prostudovali, a doufáme, že s jeho pomocí zkvalitníme vzájemnou komunikaci a 

zprostředkujeme vám informace v co největším rozsahu.  

V současné době existují dvě verze programu: původní aplikace a nová verze Next, se kterou vás manuál 

seznámí. Je pohodlnější na ovládání, ale na druhou stranu jsou stále některé funkce, které jsou přehlednější 

ve staré verzi – na ty zvlášť upozorníme. Pokud by vám vyhovovala stará verze více, je možné přepínat mezi 

oběma verzemi. 

 

 

 

Pokud ztratíte heslo 
 

Rodiče si mohou ztracené heslo vygenerovat sami – v základním dialogovém oknu při spouštění. 
 

Žáci si musí dojít za třídním učitelem a bude jim vygenerováno správcem sítě. 
 

Prosím rodiče, aby ZÁSADNĚ NEDÁVALI SVÉ HESLO DĚTEM – rodiče mají přístup k omlouvání, žáci nikoliv. 

 

 

 

 

Aplikace však neumí zcela všechny dostupné funkce, občas je dobré nahlédnout do Bakalářů i na PC. 

 
Vstup do Bakalářů naleznete na stránkách naší školy. 

 
 

Aplikace 
 
Program Bakaláři lze stáhnout jako aplikaci pro mobilní telefony, jak pro operační systémy Android, tak i pro 
iOS. Funguje výborně a omlouvání absence se pak de facto rovná posílání SMS. Rozhodně doporučujeme 
stáhnout!!!!! 
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1. Vstup do programu Bakaláři 
 Na stránkách školy klikněte vpravo nahoře na odkaz Elektronická žákovská knížka 

 Přihlaste se do svého uživatelského účtu – nikdy prosím nezadávejte heslo v přítomnosti dětí!!! 
 

2. Úvod 
 zde uvidíte přehledně poslední aktuální údaje: 

o Průběžná klasifikace 
o Rozvrh: obsahuje případné změny v suplování 
o Suplování: informace o suplování, jméno vyučujícího apod. 
o Aktuality: plánované akce třídy (divadlo apod.) 
o Domácí úkoly 
o Upozornění na nové zprávy 

 
Úvod: 

 

3. Postranní lišta s jednotlivými kartami 
 na postranní liště si rozkliknete jednotlivé karty s další nabídkou 
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3.1 Osobní údaje 
 prosíme čas od času zkontrolovat, jestli se údaje nezměnily a případně nás o změně informovali 

 na horní liště můžete přepnout i na další údaje (viz šipka) – určitě je prosím také zkontrolujte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Klasifikace 
 průběžná – pokud kliknete na známku, rozbalí se vám detaily: váha, téma, datum ....(viz šipka) 

 pololetní známky – zde vidíte známky na vysvědčení 

 opravné zkoušky  

 

 

 

Detaily známky 
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Pololetní klasifikace 

 

 

Opravné zkoušky 
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3. 3 Výuka 
 Rozvrh 

 Suplování 

 Domácí úkoly  

 Přehled předmětů – zde jsou uvedena jména jednotlivých vyučujících 

 Přehled výuky – TOTO JE TŘÍDNÍ KNIHA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

Domácí úkoly 

 některé úkoly jsou pouze informativní 

 někteří vyučující si ovšem dělají agendu ukazující, zda byl úkol odevzdán – pokud není úkol odevzdán 

do určitého data, svítí červeně – není to závazné pro všechny vyučující 

 vpravo nahoře lze přepnout na aktivní úkoly, všechny úkoly či konkrétní období, za které se mají 

úkoly zobrazit (viz šipka) 

 doporučujeme zkusit si přepnout na starou verzi a podívat se na kartu s domácími úkoly tam, možná 

to pro někoho bude přehlednější 
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Přehled výuky 

 toto je vlastní třídní kniha – nyní máte možnost si každodenně zkontrolovat či zjistit, co přesně se ve 

škole probralo (ideální pro nemocné ...) 

 někteří učitelé zapisují i čísla probraných stránek a varování před testy – není to ovšem závazné pro 

všechny, záleží pouze na vyučujícím  

 to samé platí i pro žáky – v podstatě přestává fungovat výmluva „Já jsem tady nebyl...“ a to i pro 

testy a domácí úkoly 

 je to také jediný případ, kdy doporučujeme použít starou verzi – je daleko přehlednější – přepnete 

na ni zcela jednoduše v postranním panelu úplně dole – nicméně záleží zcela na vás – v nové zase 

najdete i výukové zdroje, což ve staré verzi není 

 u obou verzí nezapomeňte přepnout na jednotlivé předměty – viz šipka 

 

Nová verze 
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Stará verze 

 informace od učitelů uvidíte v tabulce v kolonce „poznámky“  

 i zde nezapomeňte vybrat předmět (viz šipka) 

 kliknutím na Next (na horní liště) se vrátíte do nové aplikace 

 

 

3. 4 Průběžná absence 
 tato karta je velice důležitá a prosíme, abyste ji určitě čas od času zkontrolovali 

 zameškání v jednotlivých předmětech  

o  zde zdůrazňujeme, že (hlavně v TV!!!!!) je nutné mít buď 70% aktivní účast, nebo dostatek 

známek na hodnocení předmětu, také záleží na individuální domluvě s vyučujícím, pokud je 

potřeba nastavit individuální plán (např. v případě dlouhodobé nemoci nebo omezení v TV)  

 přehled absence 

o druhá záložka – nezapomeňte přepnout (viz šipka) 

o přehled po jednotlivých měsících - pokud kliknete na malé + u jednotlivých měsíců, rozbalí 

se vám přehled po jednotlivých dnech (viz druhá šipka) 

o máte tak dokonalý přehled, kdy přesně vaše dítě bylo či nebylo ve škole 
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Absence – zameškání v předmětech 

 

Přehled Absence – malým plusem u měsíce rozkliknete měsíc na jednotlivé dny (viz šipka) 

 

Přehled absence za měsíc a přesný přehled o tom, které dny nebyl žák ve škole 
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3. 5 Ankety 
Zatím nebyly spuštěny 

 

3.6. Komens 
 tato karta je velice důležitá – jde o komunikační systém se školou 

 můžete si vybrat jednotlivé učitele či skupiny učitelů, kterým chcete zaslat zprávu 

 prosíme, abyste OMLUVENKY posílali ZÁSADNĚ systémem Komens 

 v této kartě naleznete: 

o poslat zprávu 

o přijaté zprávy 

o odeslané zprávy 

o nástěnka 

Poslat zprávu – nezapomeňte vybrat typ zprávy – obecná/omluvenka (viz šipka) a učitele, můžete také 

zatrhnout potvrzení o přečtení 

 

Nástěnka – slouží k zavěšení obecných zpráv určených pro všechny – využíváme ji jen zřídka, ale čas od času 
je dobré jí zkontrolovat 
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Důležité upozornění: 
 

 Doporučujeme stáhnout aplikaci Bakaláři do vašich mobilních telefonů – poslat omluvenku 
se pak rovná zaslání SMS a informace máte kdykoliv a kdekoliv okamžitě k dispozici 

 systém iOS 
o pokud chcete rozbalit nabídku v sekci Komens, musíte „ťuknout“ na ikonu  

 
 
 

3. 7 Dokumenty 
Zatím nebyly spuštěny. 

 

3. 8 Nástroje 
 z další nabídky upozorňujeme na tuto kartu 

 zde naleznete: 

o přehled přihlášení  

 v této záložce naleznete seznam, kdy a odkud jsme se přihlásili na náš účet.  

o propojení účtů  

 v této záložce si můžete propojit více uživatelských účtů – ideální pro rodiče, kteří 

mají více dětí na škole nebo i na různých školách, které používají Bakaláře 
 nemusíte se pak odhlašovat a přihlašovat pro jednotlivé dítě zvlášť 
 to samé jde i v aplikaci na mobilních telefonech 

o změna hesla 

 zde si můžete změnit heslo na lépe zapamatovatelné 

o nastavení 

3.9 Původní aplikace 
Zde můžete přepnout na původní verzi 

 

 


