
 

Vážení rodiče, od 28. 1. 2021 zprovozňujeme tzv. elektronickou žákovskou knížku a 
základy elektronické komunikace mezi školou a rodiči a žáky.  Pro nás učitele i pro vás 
rodiče a žáky se jedná o novou věc, musíme se se systémem postupně naučit pracovat a využívat 
ho. Prozatím tedy nebudeme využívat všech možností, které tento systém nabízí, začneme 
základními a postupně budeme využití rozšiřovat, vždy budete včas informováni (zdatnější 
uživatele prosíme o trpělivost). 

V tuto chvíli budeme systém využívat ke sdělování klasifikace – aktuálního průběžného 
hodnocení a přehledu známek na vysvědčení, nyní aktuálně zde zjistíte hodnocení za 
1. pololetí 2020/21. Dále prostřednictvím webové aplikace budeme sdělovat poznámky, 
pochvaly a jiná hodnocení tohoto typu a také informace, které se sdělují prostřednictvím žákovské 
knížky. 

 

Podrobnější návod: 

 

 

Heslo mají rodiče jiné než žáci, rodičovské heslo nepatří vašim dětem – pokud dětem heslo 
zpřístupníte, je to totéž, jako kdybyste jim umožnili podepisovat se do žákovské knížky vašim 
jménem (později budeme přes webovou aplikaci řešit i omlouvání atd….) 

 

 

 

 

Po přihlášení se zobrazí úvodní stránka, na které uvidíte  

tabulku s průběžnou klasifikací; po kliknutí na modré + v rožku se rozbalí další možnosti (viz 
dokreslená šipka na obr.) 

může objevit tzv. aktualita – informace, je umístěná pod průběžnou klasifikací 



pokud obdržíte nějakou zprávu, informuje vás modrý nápis hned pod nadpisem „Vítejte v aplikaci 
Bakaláři“ – (viz dokreslená šipka v obrázku), na modrou informaci o zprávách kliknete a otevře se 
stránka se zprávami 

 

 

 

Stránka Přijaté zprávy: 



Obecné zprávy a aktuality obsahují obecné informace, zprávy, aktuality se zobrazí i na úvodní 
stránce Bakalářů. Zpráva typu hodnocení (označena H se žlutým pozadím) má význam poznámky 
nebo pochvaly do žákovské knížky, je u ní požadováno potvrzení přečtení – viz obrázkový návod: 

 

 

Klasifikace: 

 

Vážený průměr: zohledňuje důležitost známky.  

Př. z obrázku: žák má jednu známku váhy 1 (1),2 známky váhy 4 (4 a 2) a jednu známku váhy 10 
(3). Průměr se pak počítá tak, jako kdyby měl žák jednu známu váhy 1 (jednu jedničku), každou 
známku váhy 4 jako kdyby měl 4krát (tedy čtyři čtyřky a čtyři dvojky) a známku váhy 10 jako 
kdyby měl 10krát (tedy deset trojek), celkově 19 známek  

Výsledný průměr: 1 . 1 + 4 . 4 + 4 . 2 + 10 . 3 = 55 

                                  55 : 19 = 2,89 



Posílání zpráv: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


