Webová aplikace BAKALA R I –
elektronická ž ákovská knı́žka
Systém Bakaláři zahrnuje širokou škálu školní administrativy.
K tomuto systému je možné přistupovat prostřednictvím webové aplikace, která umožňuje rodičům
sledovat výsledky a data svých dětí, žákům pak mít přehled o rozvrhu, známkách, suplování apod.
Naše škola nabízí k využití tyto služby:
•

•

Klasifikace
o Průběžná klasifikace
o Pololetní klasifikace
o Výchovná opatření
o Opravné zkoušky
Komens
o Komunikace mezi rodiči a školou

Přihlášení do systému Bakaláři
Všichni uživatelé – rodiče i žáci obdrží přihlašovací data. V případě jejich ztráty je třeba obrátit se
na třídního učitele. Hesla nelze měnit.
Na webových stránkách školy http://www.skolaterlicko.cz/ je v levé části vstup do školního systému.

Další možností je využít pro vstup stránku, na které jste našli tento návod. Je v hlavním menu nazvaná
Bakaláři – vstup.

Nápověda k práci v systému Bakaláři i vstup do tohoto systému je dostupný po zobrazení stránky
Bakaláři – vstup:

Přihlašovací stránka:

Vložit přihlašovací údaje,
které jste obdrželi od
třídního učitele

Po přihlášení do systému se objeví úvodní stránka:

Nové informace – známky, zprávy

Rychlá navigace - rozvrh
Rychlá navigace - známky
Rychlá navigace - zprávy

Nabídka klasifikace
V této nabídce si můžete prohlédnout:
Průběžnou klasifikaci – přehled klasifikace v jednotlivých předmětech v aktuálním pololetí včetně
váženého průměru, podle kterého se počítá výsledná známka (zeleně zobrazené číslo). Do průběžné
klasifikace lze nahlédnout také pomocí rychlé navigace ve spodní části okna.
V pravé části okna lze nastavit možnosti zobrazení klasifikace:
•

•
•
•

Doplňující informace k jednotlivým
známkám (datum, nastavení zobrazení váhy
známky, typ známky)
Detail jednotlivých známek
Plánovanou klasifikaci
Období pro zobrazení známek (pololetí,
týden, měsíc,…)

Klepnutím na předmět lze zobrazit známky s podrobnými informacemi v daném předmětu. Pokud se
místo známky objeví písmeno – A, N, U,… - vysvětlivku najdete klepnutím na ikonku i zcela vpravo.

Pololetní klasifikaci - přehled známek na vysvědčení v aktuálním roce a předchozích letech studia.
Prohlížení lze nastavit jako přehled známek nebo jako souhrn informací včetně absence a průměru
známek.

