Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI
Na webových stránkách školy www.zskop17.cz klikněte na odkaz „Pro rodiče“ – odkaz
„Bakaláři“ – odkaz „Žákovská knížka“.

Vážení rodiče, pokud se Vám nedaří přihlásit se do webové aplikace, kontaktujte zástupce
ředitele školy. Nejčastější chybou při zadávání hesla bývá záměna písmene O a číslice nula a záměna
písmene malé l a číslice 1.

Po přihlášení do systému se zobrazí úvodní obrazovka, kde jsou zobrazeny aktuální informace
pro daného žáka.

Karta O s o b n í ú d a j e
Kliknutím na odkaz Osobní údaje si můžete zkontrolovat, zda údaje souhlasí. Pokud nastane
změna jakéhokoliv údaje, nahlaste ji, prosím, co nejdříve třídnímu učiteli.
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Karta K l a s i f i k a c e
V kartě Klasifikace si můžete prohlížet průběžnou nebo pololetní klasifikaci, popř. výchovná
opatření či opravné zkoušky.

V průběžné klasifikaci se zobrazuje aktuální klasifikace v jednotlivých předmětech včetně
váženého průměru (číslo zelenou barvou). Způsob zobrazení lze nastavit podle potřeby vpravo
nahoře.

Pokud kliknete na určitý předmět, zobrazí se známky s podrobnými informacemi v daném předmětu.

V pololetní klasifikaci se zobrazuje přehled známek na vysvědčení v aktuálním roce a
předchozích letech studia. Prohlížení lze nastavit (vpravo nahoře) jako přehled známek.
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Karta Výuka
Zde se zobrazuje rozvrh, suplování, přehled předmětů a přehled výuky.

Rozvrh
Zde se zobrazuje aktuální rozvrh včetně označení úprav rozvrhu (suplování). Způsob
zobrazení lze nastavit podle potřeby vpravo nahoře – stálý rozvrh nebo rozvrh na tento nebo příští
týden.
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Přehled předmětů
Zde je uveden seznam předmětů s vyučujícím ve třídě žáka.

Karta Absence
V kartě Absence lze sledovat docházku žáka s rozlišením na typ absence (omluvená, neomluvená,
nezapočtená…). Nastavení zobrazení absence a vysvětlivky pro jednotlivé typy absence jsou uvedeny
vpravo nahoře. Tady lze také nastavit období pro zobrazení absence. Doporučujeme tuto položku
často sledovat.

Karta Komens
Modul Komens umožňuje komunikaci mezi školou a rodičem. Lze posílat učiteli zprávu
(omluvení absence, důležité informace…).
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Komunikovat lze přímo s třídním učitelem, s vedením školy, případně s vyučujícími dané třídy
(na dané komunikaci je potřeba se domluvit s třídním učitelem). Při výběru druhu zprávy „omluvení
absence“ je jako adresát automaticky nastaven třídní učitel.

Odhlášení
Kliknutím na kartu „odhlásit“ se odhlásíte ze systému.
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