Bakaláři – Webová aplikace – stručný návod pro rodiče
NESDĚLUJTE SVÉ PŘIHLAŠOVACÍ ÚDAJE Z BEZPEČNOSTNÍCH
DŮVODŮ SVÝM DĚTEM ANI NIKOMU JINÉMU! DĚKUJEME.

Do svých telefonů si můžete stáhnout aplikaci:
Aplikace pro zařízení s iOS:

App Store Preview
This app is available only on the App Store for iPhone and iPad.

Bakaláři - oficiální aplikace 4+
Bakaláři software s.r.o.

•
o
•
o
•
o

#12 in Education
1.5, 2.7K Ratings
Free
……………………………………………………………………………………………………………………………..

Bakaláři OnLine

4+

Bakaláři software s.r.o.
•
o
•
o
•
o

#7 in Education
1.7, 338 Ratings
Free
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Aplikace pro zařízení s OS Android:

Bakaláři OnLine

Bakaláři software s.r.o.Vzdělávání

PEGI 3 1 828

1

Na vašem PC stačí pouze vyhledat přístup na našich webových stránkách
a zadat přístupové údaje.

• rodiče i žáci se přihlašují pomocí přihlašovacích údajů, které obdržíte emailem a děti později ve škole rodičovský přístup má více oprávnění a možností, proto není vhodné sdělit přístupové údaje pro rodiče
dětem

• - v přihlašovacím okně vyplníme jméno a heslo:
https://1zsjh.cz/

Po přihlášení
- po přihlášení se dostáváme do webového prostředí, kde si pomocí nabídky po levé straně zvolíme potřebnou
aplikaci
- na úvodní obrazovce se zobrazuje průběžná klasifikace, upozornění na aktuality, domácí úkoly žáků
a upozornění na nové známky
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Rozvrh: - u rozvrhu si můžeme volit, zda chceme vidět aktuální rozvrh pro tento týden, rozvrh na týden příští
nebo stálý rozvrh beze změn
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Domácí úkoly:
- pokud některý z vyučujících zadá prostřednictvím systému Bakaláři informaci o domácím úkolu, zobrazí se na
této stránce informace o úkolu i pro rodič

Ankety - jsou připravovány vyučujícími, a pokud se některá
anketa týká rodičů, máte zde možnost tyto ankety zobrazit
a vyplnit - formou ankety může být například řešeno přihlášení
na různé školní akce nebo na volitelné předměty či semináře,
ale také dotazníkové šetření z oblasti naší školy.

Systém KOMENS
- tento systém slouží ke komunikaci mezi rodiči a vyučujícími
- komunikovat prostřednictvím tohoto systému můžete s
ředitelstvím nebo jednotlivými vyučujícími
- prostřednictvím systému je možné také odesílat omluvenky,
které jsou akceptovány stejně, jako omluvenky v papírové
formě (z tohoto důvodu nesdělujte svým dětem vaše přístupová
hesla – mají svá)
- můžete si přehledně zobrazit přijaté a odeslané zprávy,
nástěnku, udělená hodnocení žáků a omluvenky od rodičů

Pokud si přejete odeslat zprávu:
můžete si zvolit typ zprávy a vybrat příjemce
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Přijaté zprávy a odeslané zprávy
- zde najdete přehled všech svých zpráv
- je možné filtrovat zprávy za týden, měsíc, pololetí nebo celý školní rok

Nástěnka
- na nástěnce jsou zobrazeny informace týkající se celé školy nebo pouze třídy, do které chodí vaše dítě

Dokumenty
- zde mohou být vloženy veřejně dostupné dokumenty od jednotlivých vyučujících
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Poradna
- poradna je spravována společností Bakaláři a měla by rodičům pomáhat s řešením případných problémů jejich
dítěte

Nástroje
- v nástrojích si můžete propojit své účty, pokud máte na škole více dětí,
abyste se nemuseli přihlašovat vícekrát - najdete zde přehled přihlášení můžete si zde také nastavit parametry některých aplikací
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