
Webová aplikace Bakaláři – stručný návod 
pro rodiče (klasifikace, propojení účtů) 

1. Na stránkách naší školy klikněte vpravo nahoře na ikonku Bakaláři: 

 

2. Dále budete vyzváni k vyplnění přihlašovacích údajů. U „přihlašovacího jména“ nehrají 

roli malá a velká písmena u „hesla“ již ano. Na kartičkách, které jste obdrželi od třídních 

učitelů, je heslo uvedené ve variantě velkých písmen pouze pro kontrolu odlišení třeba 

malého „i“ od jedničky atd.: 

 



3. Po přihlášení do aplikace můžete kontrolovat průběžnou klasifikaci žáka. Z nabídky vlevo 

klikněte na položku klasifikace – průběžná klasifikace: 

 

4. První velká známka u předmětu znázorňuje čtvrtletní prozatímní klasifikaci: 

 

5. Po kliku na znaménko plus ve spodním pravém rohu průměru známek jednotlivých 

předmětů si můžete zobrazit podrobnosti hodnocení (každé známce je přidělená váha a 

ta ovlivňuje průměr; vyšší váha známky = důležitější známka): 

 



6. Pokud máte ve škole více potomků, jistě oceníte možnost spojení účtů (umožní vám to 

sledovat prospěch více dětí najednou). Pro spojení účtu vyberte z levé nabídky položku 

„nástroje“ a klikněte na políčko „propojení účtů“: 

 

7. Dále zadejte další přihlašovací údaje, které jste obdrželi od třídního učitele. Pak již 

budete moci lehce přepínat z jednoho účtu na druhý v pravém horním rohu aplikace: 

 

*můžete si rovněž stáhnout aplikaci Bakaláři OnLine do svého mobilního telefonu (aplikace je 

dostupná pro systémy iOS i Android) 
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Webová aplikace Bakaláři, druhá fáze 
Stručný návod pro rodiče – osobní údaje, další moduly 

výuky a klasifikace, KOMENS 

1. Osobní údaje 
Zde si můžete prohlížet osobní údaje, které o Vás nebo o dítěti škola eviduje. V případě, že se 
některý z údajů změnil nebo není správný, kontaktujte prosím třídního učitele, ať údaje 
opraví. 

 

2. Klasifikace 

Výchovná opatření 
V záložce klasifikace najdete nově i přehled udělených výchovných opatření. 
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3. Výuka 

Rozvrh hodin 
V rozvrhu hodin vidíte časy hodin, jednotlivé předměty, aktuální změny, udělené domácí 
úkoly nebo aktuální absenci žáka. Červeně obarvené hodiny značí nějakou změnu v rozvrhu 
hodin (přesun hodiny, suplování nebo odpadlou hodinu). Písmeno D označuje hodinu s 
domácím úkolem, spodní barevné ohraničení označuje druh absence. 

 

V horní části si můžeme vybrat, jaký chceme rozvrh zobrazit. 

 
 

V rozvrhu se dále zobrazují domácí úkoly, skupiny, atd. 
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Informace o změně a další informace o hodině si můžeme zobrazit kliknutím na příslušnou 
hodinu. 
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V zobrazení rozvrhu žáka (rodiče) můžeme vidět zapsanou absenci v jednotlivých hodinách. 
Kliknutím na příslušnou hodinu si můžeme zobrazit typ absence 
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Domácí úkoly 
Zde uvidíte přehled domácích úkolů. Pokud je u úkolu symbol sponky, připojil učitel k úkolu 
nějaký soubor jako přílohu. Kliknutím na sponku je možné přílohu stáhnout a zobrazit. 
U černě zapsaných domácích úkolů je odevzdání za delší dobu, u modře zapsaných úkolů se 
již termín odevzdání blíží a oranžová značí úkol na nejbližší hodinu. 
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4. Průběžná absence 
V průběžné absenci můžete sledovat aktuální docházku žáka, dívat se na procentuální 
absenci v jednotlivých předmětech nebo si zobrazovat přehled absencí po jednotlivých 
dnech. 
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5. Komens 
Jeden z nejdůležitějších modulů v systému slouží ke vzájemné komunikaci mezi žáky, rodiči a 
učiteli. V tomto modulu probíhá zasílání zpráv, omlouvání žáků jejich zákonnými zástupci, 
hodnocení žáků učiteli. Práce se zprávami je velice podobná práci s emailovým programem. 
Rozdíl mezi emailem a systémem Komens je, že systém zaručuje bezpečné doručení zpráv a 
snadnou kontrolu přečtení zpráv, což u emailové komunikace nelze zaručit. Například 
omluvenka zaslaná emailem nemusí být prokazatelně doručena a mohou vzniknout 
komplikace při omlouvání žáka. 
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Poslat zprávu 
Můžete vybrat typ zprávy (obecná zpráva nebo omluvenka), vyberte tak, komu zprávu 
chcete zaslat (omluvenku lze zaslat pouze třídnímu učiteli). Ke zprávě lze i připojit přílohy.

 

Lze rovněž zaškrtnou, zda chcete potvrzení o přečtení od příjemců. 

 

Přijaté a Odeslané zprávy 
Zde najdete seznam přijatých a odeslaných zpráv. 

 


