MANUÁL PRO RODIČE
stručný návod na užívání elektronické žákovské knížky
SVÉ PŘIHLAŠOVACÍ ÚDAJE Z BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ NESDĚLUJTE SVÝM
DĚTEM ANI NIKOMU JINÉMU! DĚKUJEME
1. Přihlášení – přes webovou stránku školy:

Kliknutím na ikonu otevřené
žákovské knížky

2. Přihlašovací okno:
Informace o škole –

Vložit přihlašovací jméno a heslo.
Heslo je nepřenosné.
Na počítači nedoporučujeme trvalé
přihlášení.
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2. Po přihlášení:
- se dostáváme do webového prostředí, kde si pomocí nabídky po levé straně
zvolím potřebnou záložku
- na úvodní stránce se zobrazuje upozornění na aktuality, nové zprávy, domácí
úkoly a nové souhlasy

Osobní údaje
- přehled osobních údajů –zatím není nastaveno (základní údaje, trvalé bydliště,
zákonný zástupce)
- rodiče mohou ve zkušebním provozu zkontrolovat, zda škola eviduje správné
údaje (telefony, adresy,..) později jim systém umožní i přímé ohlašování změn
přes webové rozhraní
Klasifikace – průběžná (pro 2. stupeň od 1. 2. 2019)
- známky se zapisují průběžně jako do běžné žákovské knížky
Klasifikace – pololetní (všichni žáci)
- pololetní známky (hodnocení na vysvědčení) za celou dobu školní docházky
Klasifikace – výchovná opatření (všichni žáci)
- přehled výchovných opatření během školní docházky (pochvaly na vysvědčení,
odměny na konci školního roku, NTU, DTU, DŘŠ,..)
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Výuka
Rozvrh
- zobrazení rozvrhu s filtrem na tento týden, příští týden, stálý. Změny v rozvrhu
se objevují červeně.

Suplování
- v případě nepřítomnosti vyučujícího je přehled o suplujícím učiteli ve třídě
daného žáka
Domácí úkoly
- pokud některý vyučující zadá prostřednictvím systému Bakaláři informaci o
domácím úkolu, zobrazí se na této stránce informace o úkolu i pro rodiče.
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Přehled předmětů
- přehled předmětů včetně vyučujícího pedagoga

Plán akcí
- zobrazí se plán akcí na daný týden – buď celé školy nebo jen akce dané třídy
(jen mé akce)

Průběžná absence
- souvisí s elektronickou třídní knihou – zatím ji nemáme
Komens
- systém slouží ke komunikaci mezi rodiči a vyučujícími
- komunikovat můžete s třídním učitelem nebo jednotlivými učiteli
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- omluvenky (od 1.2. 2019) pro 2. stupeň
GDPR
- obsahuje přehled souhlasů, které jste nám již udělili či neudělili písemnou
formou
- bude doplněno jméno pověřence školy
- pokud chcete svůj souhlas či nesouhlas změnit – učiňte tak kliknutím na   rozbalí se vám další informace k souhlasu.

Poradna
- je spravována společností Bakaláři a měla by rodičům pomáhat s řešením
případných problémů jejich dítěte – na koho se obrátit
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Nástroje
- zde naleznete přehled přihlášení
- můžete propojit své účty, pokud máte ve škole více dětí, abyste se nemuseli
přihlašovat vícekrát.

Odhlášení

Věříme, že se s novým systémem BAKALÁŘI všichni seznámíme a bude nám
sloužit k naší spokojenosti.
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