Systém
BAKALAŘI
Stručná nápověda
Nápověda obsahuje využití a možnosti nastavení pouze nejčastěji
používaných částí systému Bakaláři.

Prostřednictvím webové aplikace systému Bakaláři mohou žáci, jejich rodiče nebo zákonní zástupci
nahlížet do následujících modulů:










Osobní údaje žáka
Pololetní klasifikace – přehled kompletní pololetní klasifikace ve všech ročnících od počátku
studia včetně přehledu zameškaných hodin.
Průběžná klasifikace – přehled všech průběžně zadaných známek. V nápovědě získáte
informace, jak zobrazovat i témata, váhy známek, poznámky, průměr apod.
Průběžná docházka – je napojena na modul Třídní kniha, do které třídní učitelé nebo učitelé
odborného výcviku evidují zameškané hodiny žáků. Absenci lze zobrazit po dnech, měsících
nebo po vyučovacích hodinách. Absenci zapisují třídní učitelé na konci každého týdne.
Výchovná opatření - přehled třídních důtek, pochval atd. za aktuální pololetí nebo za celé
studium.
Rozvrh - tabulka rozvrhu stálého nebo aktuálního včetně změn způsobených suplováním.
Vyučované předměty - seznam předmětů s učiteli, kteří daný předmět žáka vyučují.
Komunikační systém školy (Komens) - modul pro komunikaci mezi ředitelstvím, učiteli,
rodiči, případně žáky (vedle nástěnek, obsahuje poznámky vyučujících k hodnocení žáků,
omluvenky od rodičů).

Modul Komens používejte pouze v případě, že jste domluveni s třídním učitelem. V ostatních
případech použijte pro komunikaci kontakty uvedené na webových stránkách školy.
S případnými dotazy, problémy při přihlašování, nesprávně uvedenými údaji apod. se obracejte na
svého třídního učitele nebo na správce systému Bakaláři na SOU – Ing. Schäferovou, tel. 556 879 130
nebo Ing. Fajkusovou, tel. 556 879 114.

Přihlášení
Přihlašovací údaje (jméno a heslo) získáte u třídního učitele.
Údaje nebudou sdělovány telefonicky ani zasílány emailem.

Klasifikace 
 Průběžná klasifikace

Absence
Rozvrh

Odhlášení



zaškrtnutím možnosti zobrazení váhy, data a průměru získáte detailnější přehled o
známkách



volba Detail zobrazí známky i s tématem, volba i zobrazí vysvětlivky k hodnocení

Absence 
 Průběžná absence
 volba i zobrazí vysvětlivky k absenci

Rozvrh 
 Tabulka rozvrhu – červeně jsou vyznačeny změny v rozvrhu (mohou se týkat předmětu,
vyučujícího, učebny, odpadlé hodiny apod.)


možnost výběru období a zobrazení podrobností rozvrhu (učitel, skupina, místnost)



zobrazení kalendář - pomocí zobrazit pak lze vybrat jakýkoliv den/týden ve školním roce

 Přehled předmětů
 obsahuje seznam všech předmětů s jejich vyučujícími v daném školním roce.

Komens 
 používejte pouze tehdy, jste-li domluveni s třídním učitelem. V opačném případě komunikujte
prostřednictvím kontaktů uvedených na stránkách školy.

