
Webová aplikace - Bakaláři 

Přihlášení  

Využijte odkaz          na stránkách školy www.zsamsskripov.cz. Zadejte přihlašovací jméno a heslo  - 

přihlašovací jméno ve tvaru Xxxxxyyyyy je vygenerováno systémem, (jméno nelze měnit!) - heslo je 

kombinace čísel a písmen. 

Po přihlášení uvidíte základní přehled nejdůležitějších údajů týkajících se žáka nebo rodičů. Naleznete 

zde i přehled známek (distanční výuka), rozvrh, plánované akce, apod.: 

V levém sloupci uvidíte několik modulů (záložek). Všechny nebudou aktivní, protože je pro tento 

rok aplikace Bakaláři určena hlavně pro případnou distanční výuku. 

Využívané moduly: 

Domácí úkoly (distanční výuka) 

Zde uvidíte přehled domácích úkolů. 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.  

Pozor: Úkol je veden jako aktivní nejvýše den před odevzdáním. V den, kdy je úkol nutné odevzdat, 

není tento úkol již v přehledu aktivních úkolů a ve webové aplikaci již není vidět pod aktivními úkoly, 

ale po přepnutí filtru pouze pod všemi úkoly 

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. Výukové zdroje připravuje 

společnost Bakaláři a budou postupně doplňovány 

Komens - komunikační systém - https://www.youtube.com/watch?v=wB0hvZVv2-Y 

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. Práce se zprávami je 
velice podobná práci s emailovým programem. Rozdíl mezi emailem a systémem Komens je, 
že systém zaručuje bezpečné doručení zpráv a snadnou kontrolu přečtení zpráv, což u 
emailové komunikace nelze zaručit. Například omluvenka zaslaná emailem nemusí být 
prokazatelně doručena a mohou vzniknout komplikace při omlouvání žáka.  
 

Přijaté zprávy - 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. 

http://www.zsamsskripov.cz/


Upozornění: U některých zpráv bude nutné potvrdit přečtení (seznámení se změnami, různá 

oznámení apod.). Tyto zprávy jsou označeny červeným puntíkem. V tomto případě je nutné v detailu 

zprávy kliknout na tlačítko pro potvrzení. 

Odeslané zprávy - 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. 

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. informace k výuce apod.). 

Ankety  
- jsou připravovány vyučujícími, a pokud se některá anketa týká rodičů, máte zde možnost tyto 
ankety zobrazit a vyplnit. Pro žáky mohou sloužit i pro opakování učiva. 

 

Online schůzky 

Zde budou probíhat online hodiny. Žáci na něj budou pozvání pomocí zprávy. V případě přetížení 
aplikace může být online výuka přesunuta na Google Meet. 

 

Dokumenty  

V této sekci naleznete veřejné dokumenty učitelů. Mohou se zde objevovat různé pracovní listy, 

přípravy na písemku, prezentace apod. Každý učitel má k dispozici svoji vlastní složku, ve které může 

vytvářet další složky (např. třídy) a nahrávat do nich potřebné materiály. 

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 vhodná pro děti s „dys“ poruchami a problémy s koncentrací pozornosti. 

Nástroje  

Přehled přihlášení - Zde si můžete prohlédnout přehled svých prohlášení a filtrovat si je dle zadaného 

časového období. Pokud objevíte nějakou podezřelou aktivitu (např. přihlášení z IP adresy, o které nic 

nevíte), doporučujeme změnit své heslo v sekci  

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. Podrobný postup, jak toto 

provést naleznete v tomto návodu.  

Propojení účtů ( sourozenci 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:  

 přihlaste se do webové aplikace do jednoho z vašich účtů  



 po přihlášení do webové aplikace si otevřete záložku „Nástroje“ a dále „Propojení účtů“  

 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 

Změna hesla - Heslo je možné si kdykoliv změnit, v této sekci zadejte pro změnu hesla staré heslo a 

dvakrát nové heslo. Heslo musí být složeno minimálně z 8 znaků v kombinaci číslic, malých a velkých 

písmen. Vždy dbejte, aby vaše přihlašovací údaje nemohly být zneužity! 

Nastavení - V nastavení si můžete změnit jazyk Bakalářů na angličtinu, řazení domácích úkolů, 

zobrazení aktuálního rozvrhu, případně si obnovit nastavení panelů na hlavní stránce. 

 

 

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 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 nutné 

používat také webovou aplikaci. 


