Bakaláři – Webová aplikace – stručný návod pro rodiče
NESDĚLUJTE SVÉ PŘIHLAŠOVACÍ ÚDAJE Z BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ SVÝM
DĚTEM ANI NIKOMU JINÉMU! DĚKUJEME
-

rodiče i žáci se přihlašují pomocí přihlašovacích údajů, které obdrželi ve škole
rodičovský přístup má více oprávnění a možností, proto není vhodné sdělit přístupové údaje pro
rodiče dětem
přístup do aplikace je pomocí nabídky Pro rodiče – Bakaláři na webových stránkách školy a
kliknutím na obrázek

-

v přihlašovacím okně vyplníte jméno a heslo, které jste obdrželi od třídního učitele

Po přihlášení
-

po přihlášení se dostáváte do úvodní nabídky webového prostředí – je zde náhled aktuálního
rozvrhu hodin, suplování, průběžná klasifikace, přehled domácích úkolů – tuto nabídku si
můžete přizpůsobit (zvětšit, zmenšit nebo skrýt)

-

v liště po levé straně si vyberete aplikaci, se kterou chcete pracovat

Osobní údaje
- zde si můžete zkontrolovat přehled osobních údajů žáka a případně je, po
zaškrtnutí políčka Umožnit změny, změnit, pokud něco nesouhlasí

-

při změně údajů je vhodné napsat poznámku, proč došlo ke změně a poté vše uložit

Klasifikace
- klasifikace umožňuje rodičům zobrazit průběžnou klasifikaci
aktuálního pololetí a podívat se na případná výchovná opatření,
udělená žákovi

Výuka
- v této nabídce najdete aktuální rozvrh, suplování, zadané domácí
úkoly a také přehled předmětů s vyučujícími, přehled výuky a dostupné
výukové zdroje dodávané společností Bakaláři.

Rozvrh

- u rozvrhu si můžete volit, zda chcete zobrazit
aktuální rozvrh pro tento týden, rozvrh na
týden, stálý rozvrh, případně si vybrat rozvrh pro
zvolené datum

-

červeně jsou zvýrazněné změny, zeleně hodiny, které odpadají
při kliknutí na vybranou hodinu se zobrazí bližší podrobnosti

Suplování
-

suplování slouží jako přehled všech změn, které se týkají daného studenta
je zobrazeno na aktuální a následující týden

Domácí úkoly
-

pokud některý z vyučujících zadá prostřednictvím systému Bakaláři informaci o domácím úkolu,
zobrazí se na této stránce informace o úkolu i pro rodiče
můžeme si vybrat, za jaké období chceme úkoly zobrazit

Přehled předmětů
-

jedná se o přehled předmětů, které má žák rozvrhu, předmět je zobrazen i s vyučujícím

Přehled výuky
-

v této části najdete přehledně probraná témata z vybraného předmětu a k nim, pokud ji
bakaláři nabízejí i možnosti procvičování

Výukové zdroje
-

výukové zdroje umožní vyhledávat různé typy učiva – prezentace, videa, procvičování

Průběžná absence

-

zde najdete kompletní
přehled absence žáka – při
najetí na ikonku se zobrazí
vysvětlení absence

-

a také zameškanost
v jednotlivých
předmětech

Ankety
- jsou připravovány vyučujícími, a pokud se některá anketa týká rodičů,
máte zde možnost tyto ankety zobrazit a vyplnit
- formou ankety může být například řešeno přihlášení na různé školní
akce nebo na volitelné předměty či semináře

Systém KOMENS
tento systém slouží ke komunikaci mezi rodiči a vyučujícími
komunikovat prostřednictvím tohoto systému můžete s ředitelstvím
nebo jednotlivými vyučujícími
prostřednictvím systému je možné také odesílat omluvenky, které
jsou akceptovány stejně, jako omluvenky v papírové formě (z tohoto
důvodu nesdělujte svým dětem vaše přístupová hesla – mají svá)
můžete si zde přehledně zobrazit zprávy podle typu

Poslání zprávy – tvorba
Pokud si vyberete Poslat zprávu

lze vybírat z následujících možností
obecná zpráva – v podstatě obdoba e-mailu s tím rozdílem
omluvení absence – slouží k zaslání omluvenky třídnímu učiteli

adresáti zprávy – jako adresáta můžete volit ředitelství nebo
jednotlivé vyučující

Přijaté zprávy a odeslané zprávy
-

zde najdete přehled všech svých zpráv
je možné filtrovat zprávy za týden, měsíc, pololetí nebo celý školní rok

Nástěnka
-

na nástěnce jsou zobrazeny informace týkající se celé školy nebo pouze třídy, do které chodí
vaše dítě

Dokumenty

-

zde mohou být vloženy veřejně dostupné dokumenty od jednotlivých vyučujících

Poradna
- poradna je spravována společností Bakaláři a měla by rodičům
pomáhat s řešením případných problémů jejich dítěte

Nástroje
- v nástrojích si můžete propojit své účty, pokud máte na škole více dětí, abyste
se nemuseli přihlašovat vícekrát
- najdete zde přehled přihlášení
- můžete si zde také nastavit parametry některých aplikací

Propojení účtů

Změna hesla
-

-

budete požádáni o zadání
přihlašovacích údajů do
dalšího účtu

Nastavení
-

v nastavení je možné si aplikaci přizpůsobi

pokud vám nevyhovuje
heslo, které jste obdrželi
ke svému účtu, můžete si
ho změnit

