SPOUŠTÍME BAKALÁŘE

Vážení rodiče,
spouštíme školní informační systém Bakaláři, který Vám přinese tyto základní změny:





přehled o aktuálních známkách Vašeho dítěte přímo ve Vašem telefonu;
omlouvání absence přes Bakaláře;
komunikace se školou (jednotlivými učiteli i ředitelem) prostřednictvím Bakalářů;
přehled o domácích úkolech dítěte v telefonu.

Program Bakaláři můžete obsluhovat přes webové rozhraní odkudkoliv, stačí znát webovou stránku,
přístupové jméno a heslo, ovšem vřele doporučujeme si do telefonu stáhnout aplikaci Bakaláři
Online a mít vše neustále u sebe v kapse či kabelce.
Škola bude od 21. 2. komunikovat již výhradně přes Bakaláře, mějte to prosím na paměti. Pro
technickou podporu s instalací aplikace a další věci spojené s Bakaláři volejte ředitele školy Aleše
Rolla (724 014 894).
S nástupem Bakalářů nastanou tyto změny:
Co se ruší:




měsíční informace pro rodiče na papírovém lístečku
omlouvání dětí telefonem, SMS, nebo emailem
komunikace s učiteli přes SMS nebo email (chcete-li něco písemně, napište nám prosím přes
Bakaláře)

Co zůstává:



žákovské knížky (chceme, aby i děti měly přehled svých známek a mohly se jimi potěšit nebo
pochlubit v papírové podobě)
úkolníček (chceme, aby měly děti napsané své úkoly na papíru, věděly, co mají udělat a
budovaly si tak vlastní odpovědnost)

JAK NA BAKALÁŘE

Přístup přes web
1. použijte stránku https://zsamsvlhota.bakalari.cz/
2. zadejte své přístupové údaje, které jste od nás dostali a přihlaste se
3. na hlavní ploše vidíte několik dlaždic: Průběžná klasifikace (vidíte přehled nových známek),
Domácí úkoly (přehled nových aktuálních úkolů), Oznámení (přehled nových zpráv od učitelů
či ředitele), záložka Služby nás nezajímá. Zpět na obrazovku s těmito dlaždicemi se vrátíte
kdykoliv stiskem tlačítka Můj přehled v pravém menu
4. Pravé menu:
Klasifikace:
a) Průběžná klasifikace – zde uvidíte všechny známky v aktuálním pololetí dle předmětů
nebo chronologicky

5.

6.
7.
8.

b) Pololetní klasifikace – zde uvidíte známky za absolvovaná pololetí
c) Výchovná opatření – přehled výchovných opatření
Výuka – Domácí úkoly – primárně se zobrazují aktuální nehotové úkoly, tedy aktivní úkoly,
pokud je úkol splněn, můžete si jej odškrtnout jako hotový úkol; pomocí horního filtru si
můžete zpětně zobrazovat i staré již vypracované úkoly
Přehled osobních údajů – editovat můžete jen některé z nich, další můžete změnit jen
nahlášením řediteli školy
Ankety – budeme využívat v případě nějakých anketních otázek
Komens – slouží ke komunikaci:
a) Poslat zprávu – Typ zprávy (vybíráte, zda je to obecná zpráva neb omluvení absence)
b) Pokud vyberete Obecnou zprávu, můžete si vybrat, komu ji pošlete: jednomu učiteli
(vyberte učitel a pak zvolte jednoho učitele), všichni učitelé, učitelé – volný výběr
(můžete si vybrat více učitelů), ředitelství (zprávu dostane jen ředitel)
c) Pokud vyberete Omluvení absence, zprávu dostane jen třídní učitel, omlouvat
můžete celé dny (nahoře zaškrtněte políčko omluvit celý den), nebo můžete vybrat i
konkrétní čas (políčko omluvit celý den není zaškrtnuté), vždy vyberte datum od do a
do hlavního pole uveďte důvod absence
d) Přijaté a odeslané zprávy – zde je to jasné
e) Nástěnka – zde se připínají informace školy, které mají trvalou hodnotu (např.
Seznam pomůcek pro dané předměty, povinná četba pro děti na celý rok a další),
nástěnku může mít třída škola nebo jen daná třída (v horním řádku máte filtr)

Aplikace pro mobilní telefon Bakaláři Online
1. Z App Store nebo Google Store a jiných obchodů pro aplikace si stáhněte zdarma aplikaci
Bakaláři online (pozor, ne žádnou jinou s názvem Bakaláři, musí mít přesně tento název a
modrou ikonu)
2. Do řádku Webová adresa školy nic nezadávejte a klikněte na tlačítko najít školu, tak zadejte
do horního řádku Pečky nebo najděte Pečky v seznamu obcí a následně vyberte Základní a
Mateřská škola Vrbová Lhota
3. Následně zadejte přístupové údaje, stejné jako na web.
4. Pokud máte ve škole děti dvě, vyberte množnost Přidat profil a úplně stejným způsobem
přidáte profil dalšímu dítěti.
5. Mobilní aplikace má téměř totožnou funkčnost jako webové rozhraní, využívejte tedy
Komens, známky i domácí úkoly.
6. Velmi doporučuji mít na telefonu zapnutou notifikaci na aplikaci Bakaláři online, aby Vám nic
důležitého neuniklo.

Ve Vrbové Lhotě 10. 2. 2022

ředitel ZŠ a MŠ Vrbová Lhota Mgr. Bc. Aleš Roll

