
Bakaláři 

Návod pro rodiče 

Přístupové údaje dostanete od třídního učitele 



Bakaláře můžete využívat ve dvou variantách:   

1. přístup přes webový prohlížeč 

• hlavní výhodou je jednoduchost ovládání a přehlednost 

2. mobilní aplikace 

• hlavní výhodou aplikace je dostupnost a upozorňování na 

známky a všechny události 

• aplikace je dostupná pro Android i IOS 



Přihlášení 
• do vyhledávače zadejte www.zsfrycovicka.cz 

• na stánkách školy klikněte na ikonu Bakaláři 

http://www.zsfrycovicka.cz/
http://www.zsfrycovicka.cz/


Přihlášení 

• uživatelské jméno je příjmení a jméno žáka 

• PrijemniJmenoR 

• heslo  dostanete od třídního učitele 

• ve spodní části jsou také odkazy na Google 

play a Appstore, kde si můžete stáhnout 

mobilní aplikaci 



Můj Přehled 

• úvodní stránka, v levé 

části je panel se 

záložkami, ve kterých 

najdete informace o 

klasifikaci, absenci, výuce 

a Komens (komunikace)  



Klasifikace 

1) Průběžná klasifikace 

• zde jsou známky z 

jednotlivých předmětů  

2) Pololetní klasifikace 

• bude zveřejněna po 

klasifikační poradě 

3) Výchovná opatření 

• pochvaly a výchovná 

opatření 



Průběžná 

absence 

• jsou zde dvě záložky 

• zameškanost v předmětech 

• Je zde uvedeny počty 

zameškaných hodin v 

jednotlivých předmětech 

• průběžná absence  

• informace, kdy konkrétně 

Vaše dítě má absenci 



Výuka 

• Rozvrh – oficiální rozvrh 

• Suplování – aktuální změny v 

rozvrhu (2. stupeň) 

• Domácí úkoly – v případě 

distanční výuky využívá škola 

aplikaci MS Teams 

• Přehled učitelů – seznam učitelů, 

kteří učí Vaše dítě 



Komens 
(komunikace se školou) 

• posílání zpráv 

• typ = obecná zpráva 

(jako běžný email) 

• komu = můžete si 

vybrat komu chcete 

psát - jestli vedení, 

třídnímu učiteli nebo 

konkrétnímu učiteli 



Komens  
(Omlouvání absence – 

pouze druhý stupeň) 

• při posílání zpráv je 

možné i poslat omluvenku 

• vyberete Typ zprávy 

Omluvení absence 

• lze poslat pouze 

třídnímu učiteli 

• vyberte datum omluvenky 

• do zprávy napište důvod 



Komens (potvrzení/přečtení zprávy) 

• důležitá sdělení posílají učitelé s žádostí o potvrzení o přečtení, takové 

zprávy jsou označeny červenou tečkou 

• stačí kliknout na 

kolonku potvrzení o 

přečtení 

• je to stejné jako podpis 

v žákovském průkazu 



Komens 

(Nástěnka) 

• zde jsou vyvěšovány 

informace k provozu školy 

nebo k výuce (zejména při 

distanční výuce) 



Dokumenty 

• dokumenty nepoužíváme, k 

těmto účelům využíváme 

aplikace MS Teams 



Nastavení 

• zde si můžete nastavit 

prostředí Bakalářů, například 

nastavit jazyk, včetně 

překládání názvů předmětů 


