Vážení rodiče,
od nového školního roku 2019/2020 je vám zpřístupněna internetová aplikace BAKALÁŘI. Tato aplikace
vám poskytne informace o každodenním dění ve škole, umožňuje kontrolu průběžného hodnocení žáka,
informuje o čtvrtletním a pololetním prospěchu a chování. Prostřednictvím komunikačního modulu
Komens lze zasílat zprávy a omluvenky.
Věříme, že tento způsob komunikace přispěje k maximální informovanosti vás i žáků.
Mobilní aplikaci lze stáhnout do tabletu nebo chytrého mobilu prostřednictvím služby Google Play pro
Android. Po instalaci mobilní aplikace v tabletu nebo mobilu zapište adresu: https://zstyrfren.bakalari.cz
nebo vyhledejte v nabídce naši školu a adresa se zapíše automaticky. Následně do přihlašovacích řádků
zadejte své uživatelské jméno a heslo, které jste obdrželi ve škole od třídního učitele.
Webovou aplikaci Bakaláři otevřete v internetovém prohlížeči na svém PC.
1. PŘIHLÁŠENÍ DO WEBOVÉ APLIKACE BAKALÁŘI:
a) Do této aplikace vstoupíte snadno přes webové stránky naší školy (www.zstyrfren.cz).
Na úvodní stránce najdete záložku BAKALÁŘI.

b) Kliknutím na záložku BAKALÁŘI se otevře přihlašovací
okno. Do něho vypíšete Uživatelské jméno a Heslo,
které obdržíte ze školy. Poté kliknete na Přihlásit.

!!!
POKUD PŘIHLAŠOVACÍ ÚDAJE
ZTRATÍTE NEBO ZAPOMENETE HESLO,
JE NUTNÉ INFORMOVAT TŘÍDNÍHO
UČITELE NEBO ZÁSTUPCE ŘEDITELE
ŠKOLY.
ŽÁCI DOSTÁVAJÍ SVÉ PŘIHLAŠOVACÍ ÚDAJE OD SVÉHO TŘÍDNÍHO UČITELE.
RODIČOVSKÝ ÚČET NENÍ SHODNÝ SE ŽÁKOVSKÝM ÚČTEM!!!
PROSÍME RODIČE: NESDĚLUJTE SVÉ HESLO DĚTEM!!!
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2. ÚVODNÍ OBRAZOVKA

Po přihlášení se do aplikace Bakaláři se objeví úvodní obrazovka, na ní se zobrazuje průběžná klasifikace,
upozornění na aktuality, nové zprávy, plán akcí, rozvrh, suplování, event. domácí úkoly.

Výběrem položky v levém sloupečku menu nebo kliknutím na symbol + zobrazíte jednotlivé položky
detailněji.

2

3. KLASIFIKACE
3.1 Průběžná klasifikace
Zde uvidíte jednotlivé udělené známky ze všech předmětů.
a) Seznam předmětů se známkami.

c) Kliknutím na známku
zobrazíte podrobnosti
o hodnocení.

b) Kliknutím na symbol +
zobrazíte podrobné informace
ke všem známkám vybraného
předmětu.

d) Kromě známek se
také mohou objevit
zkratky v průběžném
hodnocení:
A – žák byl v době
konání pís. práce
nepřítomen
N - žák byl ve škole, ale
písemnou práci nepsal
X – žák nebyl hodnocen
? – plánovaná klasifikace

!!!
VŠECHNY ZNÁMKY NEJSOU STEJNÉ. NĚKTERÉ MAJÍ VYŠŠÍ VÁHU (ČTVRTLETNÍ PRÁCE),
NĚKTERÉ NÍZKOU VÁHU (AKTIVITA V HODINĚ). VÁHU ZNÁMKY UVIDÍTE PŘI OTEVŘENÍ
PODROBNOSTÍ O DANÉ ZNÁMCE.
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V pravé části otevřeného okna Průběžné klasifikace můžete přepínat mezi okny:

Chronologické zobrazení zobrazí udělené známky srovnané dle času stejně jako v klasické papírové ŽK,
včetně dalších podrobnějších informací.

3.2 Pololetní klasifikace
Zde uvidíte celkovou historii studia žáka na naší škole. Přepínat (v pravém horním rohu obrazovky) se
můžete mezi známkami nebo souhrny:

U souhrnů vidíte celkový prospěch za obě pololetí: prospěl(a) s vyznamenáním, prospěl(a), neprospěl(a).
Dále v souhrnu můžete vidět celkový průměr v každém pololetí, omluvené a neomluvené hodiny a datum
vydání vysvědčení.

4

3.3 Výchovná opatření
Přehled všech výchovných opatření (pochvaly, napomenutí třídního učitele, důtky třídního učitele a důtky
ředitele školy) udělených za dobu docházky se zápisem kdy a za co bylo dané výchovné opatření uděleno.

4. VÝUKA
4.1 Rozvrh
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.

a) Kliknutím na hodinu se můžete podívat na podrobnosti k dané hodině – úkol, suplování apod.

b) Označení zadaného domácího úkolu.
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c) Dolní barevná čára v okénku informuje o absenci žáka v dané vyučovací hodině.

Rozvrh můžete zobrazovat na tento týden, příští týden, jaké stálé zobrazení, event. zvolíte výběrem dne
v kalendáři. Přepínání mezi jednotlivými okny najdete v pravém horním rohu obrazovky:

4.2 Suplování
Přehled změn v rozvrhu žáka: suplované hodiny, spojené hodiny, odpadlé hodiny, výměna hodin.
U suplování je v závorce uveden ten, za koho se supluje a před závorkou ten, kdo supluje.

4.3 Domácí úkoly
Pokud některý vyučující zadá prostřednictvím systému Bakaláři informaci o domácím úkolu, zobrazí se na
této stránce informace.
a) Filtr na zobrazení úkolů – dny, týdny, aktivní,
minulé, všechny.

c) Přehled zadaných úkolů s datem zadání s datem
zadání a datem odevzdání.
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Některé domácí úkoly jsou informativní a není nutné na ně odpovídat přes webovou aplikaci (je ale nutné
je splnit), některé domácí úkoly mohou být nastavené s odevzdáním a následnou kontrolou přes
webovou aplikaci - jedná se o úkoly s ikonou vlaštovky.

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.

4.4 Přehled výuky
V přehledu výuky naleznete seznam všech odučených hodin v jednotlivých předmětech. V případě
absence žáka vidíte, jaká látka se zrovna ve škole probírá. Ke každé hodině jsou automaticky vyhledány
výukové zdroje podle klíčových slov zadaných v tématu hodiny. Tyto zdroje si mohou žáci i rodiče
procházet a pomocí nich se připravovat na další výuku, případně si opakovat probíranou látku.
a) Zobrazení a filtrování výukových zdrojů
podle druhu (výklad, testy, příklady…)

c) Přehled odučených hodin
v jednotlivém předmětu.

b) Přepínání mezi jednotlivými
předměty.

d) Počet nalezených výukových zdrojů
k danému tématu.
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4. 5 Výukové zdroje
Zde si můžete sami vyhledávat výukové zdroje, které vyhovují zadaným kritériím. Výukové zdroje mohou
pomoci při přípravě na výuku, opakování na písemky apod.
a) Zde zadáváte filtry omezující výsledky hledání (typ
zdroje, ročník, způsob využití…). Do formulářového pole
poté zapište hledaný výraz.

b) Přepínání mezi
jednotlivými předměty.

5.

PLÁN AKCÍ
V plánu akcí si můžete prohlížet naplánované akce na naší škole.
a) Přepínače: zobrazení jen těch akcí, které se
týkají žáka nebo všechny akce, zapnutí celého
kalendáře a zapnutí historie akcí.

b) Přepínání mezi obdobími.

c) Po kliknutí na konkrétní akci se zobrazí podrobnější
informace o akci (náplň akce, koho se týká, čas začátku a
konce akce).
6. 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.
Zameškanost v předmětech:
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Zameškanost
a) Přepínání vmezi zameškaností v předmětech a přehledem absence.

b) Zahrnutí zvláštních případů
absence do celkových přehledů.

c) Přehled absence v jednotlivých
předmětech je udávána v procentech,
v přehledu je vidět celkový počet hodin
a počet absencí.

Přehled absence:

a) Přehled počtu absencí v
jednotlivých druzích absence.
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b) Přepínání různých období.

7. 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 a informování žáků a rodičů pomocí nástěnky.
Systém KOMENS zaručuje bezpečné doručení zpráv a snadnou kontrolu přečtení zpráv.

7.1 Poslat zprávu
a) Vyberte typ zprávy (obecná zpráva nebo
omluvenka). Vyberte, komu zprávu chcete zaslat
(omluvenku lze zaslat pouze třídnímu učiteli).

c) Ke zprávě můžete
připojit soubory.

b) Vyberte, zda chcete potvrzení
o přečtení od příjemců.

d) Zprávu odešlete kliknutím
na tlačítko Odeslat.

UPOZORNĚNÍ: V PŘÍPADĚ, ŽE PÍŠETE OMLUVENKU, NEPIŠTE JI JAKO
TYP „OBECNÁ ZPRÁVA“ ALE VYBERTE TYP ZPRÁVY „OMLUVENKA“.
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7.2 Přijaté zprávy
c) Filtry na období.
b) Řazení a zobrazení zpráv.
a) Přehled doručených zpráv.

d) Filtry - v přehledu zpráv lze zapnout jen určitá
zobrazení:

e) Práce se zprávou:

Označená zpráva má oranžovou barvu, přečtená zpráva má bílou barvu a nepřečtená zpráva má šedou
barvu pozadí. Pro rychlejší identifikaci doručených zpráv mají jednotlivé zprávy vlevo několik štítků dle
typů zpráv a levé obarvení dle typu odesílatele:

!!!
UPOZORNĚNÍ: U NĚKTERÝCH ZPRÁV BUDE NUTNÉ POTVRDIT PŘEČTENÍ.
TYTO ZPRÁVY JSOU OZNAČENY ČERVENÝM PUNTÍKEM.
V TOMTO PŘÍPADĚ JE NUTNÉ V DETAILU ZPRÁVY KLIKNOUT NA TLAČÍTKO:

7.3 Odeslané zprávy
Poskytují přehled odeslaných zpráv z daného účtu. Obrazovka vypadá velice podobně jako v případě
doručených zpráv. Ve zprávách, u kterých byl požadavek na potvrzení o přečtení, si můžete zkontrolovat,
kdo z příjemců již zprávu četl a kdo ještě ne.
Po zobrazení odeslané zprávy je v hlavičce zprávy odkaz např.: Přečteno 5/10, kliknutím na odkaz zjistíte
seznam příjemců, kteří zprávu četli a kteří ještě ne.
7.4 Nástěnka
Na nástěnce se budou objevovat společné informace pro všechny žáky a rodiče. K dispozici máte nástěnku
školy a nástěnku třídy. Na nástěnce školy naleznete oznámení týkající se celé školy (např. oznámení
o celoškolních akcích), na nástěnce třídy bude oznámení týkající se jen dané třídy (např. organizace výletu,
informace k výuce apod.).
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8. DOKUMENTY
V této sekci naleznete veřejné dokumenty učitelů. Mohou se zde objevovat různé pracovní listy, přípravy
na písemku, prezentace apod.

9. PORADNA- ROZCESTNÍK
Zde naleznete na jednom místě důležité informace týkající se nejčastějších výukových a výchovných obtíží,
budete si moci vyhledat nejbližší poradenské pracoviště, případně si můžete zobrazit odkazy na nápravná
cvičení.

10. GDPR
V této sekci se v budoucnu budou zobrazovat přehledy různých souhlasů týkajících se GDPR, které přes
webovou aplikaci budete moci odsouhlasit.

11. NÁSTROJE
11.1 Přehled přihlášení
Zde si můžete prohlédnout přehled svých přihlášení a filtrovat si jej dle zadaného časového období. Pokud
objevíte nějakou podezřelou aktivitu (např. přihlášení z IP adresy, o které nic nevíte), doporučujeme
informovat třídního učitele nebo zástupce ředitele školy, zajistí vám vygenerování nového hesla.
11.2 Propojení účtů
Pokud máte více dětí na škole, je možné jejich účty spojit do jednoho a využít jednoho přihlášení do
systému pro zobrazení informací o všech dětech.
PO PROPOJENÍ ÚČTŮ JE MOŽNÉ SE JEDNODUŠE PŘEPÍNAT
MEZI ÚČTY POMOCÍ IKONKY VPRAVO NAHOŘE:

VĚŘÍME, ŽE SE S NOVOU EŽK SNADNO SEZNÁMÍTE
A BUDE SLOUŽIT K VAŠÍ PLNÉ SPOKOJENOSTI.
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