Bakaláři – příručka pro rodiče a žáky k webové
aplikaci na naší škole
Základní informace
Webová aplikace je dostupná přes odkaz (obrázek) na úvodní webové stránce školy. Po jeho
aktivování se objeví přihlašovací stránka, kam zadáváte školou dodané přístupové údaje –
zvlášť pro rodiče a zvlášť pro žáka.

Dále je možné stáhnout si aplikaci do Vašeho mobilního telefonu a zadat město a název školy.
Viz odkaz - odkaz na aplikaci.

Uživatelské jméno –
přiděleno systémem
Heslo – první je
přidělené systémem,
možno změnit

Každý rodič obdržel přihlašovací údaje a po prvním přihlášení je možné, aby si sám změnil
své přístupové heslo. Stejně tak je možné změnit si přístupové heslo u žáků, kteří získají
přístup do aplikace později.. Přihlašovací jméno zůstává stejné.
Rodiče mají širší práva než žáci (např. omluvenky), a proto není vhodné, aby svoje přístupové
údaje sdělovali dětem.

Změna hesla

Jednotlivé moduly
Úvodní obrazovka
Vlevo naleznete základní menu a dále poté přehled s rozvrhy, suplováním a známkami. Rozvrhy
a suplování jsou platná v době klasické prezenční výuky.

Osobní údaje
Některé údaje vedené pro potřeby školní evidence, jako adresa bydliště žáka a zákonných
zástupců. Jejich úprava je možná pouze ze strany školy. O případných změnách a opravách
informujte třídního učitele.

Klasifikace
Umožňuje zobrazení průběžné klasifikace žáka v aktuálním pololetí. Zahrnuje známku a její
váhu (dle vyučujícího), vážený aktuální průměr žáka a popisek, o kterou práci se jednalo
(titulek, popis).

Pololetní klasifikace umožňuje zobrazit pololetní hodnocení žáka. Celkové pololetní
hodnocení není jen výsledkem váženého průměru, ale zahrnuje komplexní hodnocení žáka
– přístup k práci, vedení školních materiálů, aktivitu a zhodnocení schopností a dovedností
žáka. Nemusí se proto shodovat s váženým průměrem získaných známek.
Výchovná opatření – zahrnuje výchovná opatření uložená v průběhu školní docházky.

Výuka
Zde je možné zobrazit aktuální rozvrh žáka a přehled suplování, popř. změny ve výuce pro
daný týden. Platí pro prezenční výuku.

Nástroje
Umožňují správu účtu. Rodič zde kromě hesla může nastavit propojení více účtů k jednotlivým
žákům (více dětí na naší škole) a nemusí se tak zvlášť přihlašovat pro každé dítě.

Další moduly
Aplikace obsahuje i další moduly (např. třídní kniha – docházka, Komens – komunikace mezi
rodiči, žáky a učiteli vč. omluvenek), které budou postupně zpřístupňovány. Informace o jejich
zpřístupnění a používání obdrží zák. zástupci přes sdělení ve škole a webové stránky školy.

