Návod na používání systému Bakaláři pro zákonné zástupce žáků Základní
školy a mateřské školy Mosty u Jablunkova 750
Návod na modul Internetová žákovská knížka systému Bakaláři. Kromě informací o prospěchu,
docházce či úkolech umožňuje také omlouvání žáků, sdílení studijních materiálů či hromadné
rozesílání informací rodičům. Aplikace je nově dostupná také v bezplatné mobilní verzi.

1. Mobilní aplikace
Mobilní aplikaci si můžete stáhnout do svého mobilního telefonu nebo tabletu z příslušného
obchodu. Přejděte na Google Play pro Android, App Store pro Iphone nebo Windows Store pro
Windows Phone a dejte vyhledat aplikaci Bakaláři. Po její instalaci vyhledejte naši školu, např.
dle PSČ 73998 a adresa se zapíše automaticky, zadejte uživatelské jméno a heslo.
Mobilní aplikace slouží hlavně k rychlému zjištění nových známek, informací na nástěnce
apod., pro vyšší komfort a více informací je vhodné používat také webovou aplikaci.

2. Webová aplikace
Webovou aplikaci si otevřete v internetovém prohlížeči. Odkaz najdete na našich webových
stránkách nebo zadejte https://zsmostyujablunkova.bakalari.cz:444/bakaweb/next/login.aspx
K přístupu můžete samozřejmě používat různá zařízení, která mají internetový prohlížeč –
počítač, notebook, telefon nebo tablet.

3. Přihlášení
Všichni uživatelé mají uživatelské jméno ve tvaru
PRIJM12345 např. Polak12345. Uživatelské jméno nelze
měnit!
Rodiče si před prvním přihlášením musejí vygenerovat svoje
heslo sami pomocí funkce Zapomenuté heslo, žáci příští rok
obdrží heslo od svých třídních učitelů
Při zapomenutí hesla klikněte také na odkaz
Zapomenuté heslo.

Funkce zapomenuté heslo umožňuje uživateli pomocí
jednoduchého návodu v automaticky generované zprávě na svůj mail zjistit své přihlašovací jméno a
zadat si heslo. Předpokladem je správně vyplněný email v Evidenci systému Bakaláři.
Email není nalezen v databázi školy: zadávejte pouze ten email, který jste zapisovali do formuláře.
Zkontrolujte, zda v emailové adrese nemáte překlep. Pokud jste si jistí, že zadáváte správný email a i
přesto Vám aplikace hlásí, že email nebyl nalezen, obraťte se prosím na třídního učitele Vašeho dítěte
Email byl odeslán, ale do schránky nedorazí: Zkontrolujte složku Spam nebo Nevyžádané zprávy, jestli
náhodou nebyla zpráva antispamovým filtrem vyhodnocena jako spam. Zkuste žádost odeslat po
nějaké době znovu. Pokud stále nedostáváte email s odkazem na vytvoření hesla, obraťte se prosím na
třídního učitele Vašeho dítěte

4. Propojení účtů – více dětí na škole
V případě, že máte více dětí na naší škole, můžete si více účtů propojit v jeden. Po přihlášení
se budete moci jednoduše mezi sourozenci přepínat:
1. vytvořte si hesla pro všechny účty
2. přihlaste se do webové aplikace do jednoho účtu
3. po přihlášení do webové aplikace si otevřete záložku „Nástroje“ a dále „Propojení
účtů“
4. Zadejte přihlašovací údaje k dalšímu účtu a stiskněte tlačítko propojit, účty se Vám
propojí
Po propojení účtů je možné se jednoduše přepínat mezi účty pomocí ikonky vpravo nahoře.

5. Jednotlivé záložky – popis snímků
Některé nemusí být dostupné, nebo se mohou mírně odlišovat. Uvádíme popis těch nejvíce
používaných a nejdůležitějších.
Úvodní

Osobní údaje

Klasifikace – průběžná klasifikace

Klasifikace – pololetní klasifikace

Výuka - Rozvrh Hodin a další (vzhledem k přehlednosti a jednoduchosti uvádíme pouze první ukázku)

Průběžná absence

Systém Komens
Komunikační systém Komens je součástí Webové aplikace a slouží k zasílání zpráv mezi
učiteli, rodiči nebo žáky. Na rozdíl od e-mailové komunikace zaručuje Komens bezpečné
doručení zpráv, snadnou kontrolu přečtení zpráv, umožňuje nastavení toku zpráv (kdo, komu a
co může poslat), pohodlné sdílení některých typů zpráv, atd. E-mailová komunikace je zatížena
nevyžádanou poštou, viry, apod. což se zpráv v komunikačním systému netýká.
Odesílatelem zpráv mohou být učitelé, rodiče a žáci, případně ředitelství školy (volně
definovaná skupina zaměstnanců školy).
Adresátem zprávy může být jednotlivec (konkrétní žák, jeho rodič či učitel), nebo skupina
uživatelů. Pokud jsou adresátem žáci či rodiče, je možno napsat zprávu všem, skupině dle třídy,
úvazku či volně definované skupině.

V 2. pololetí 2018/2019 bude fungovat systém omlouvání přes systém Komens zkušebně,
hlavní bude omluvenka v žákovské knížce žáka.

Nástroje - přihlášení
Na úvodní straně je pro kontrolu zobrazena informace o našem posledním přihlášení.
Pokud si chceme zobrazit podrobnější informace o přihlášení do Webové aplikace, pak v hlavní nabídce
vybereme Nástroje a Přehledy přihlášení.

