Vážení rodiče,
v letošním školním roce budeme postupně přecházet na elektronickou žákovskou knížku
přes školní systém Bakaláři. Obdrželi jste přístupové údaje, které slouží jen Vám. Nikomu
dalšímu je nesdělujte (ani dětem). Do elektronické žákovské knížky se dostanete buď přes
webové stránky naší školy https://www.zs-pardubicky.cz/ nebo si můžete nainstalovat
aplikaci do Vašeho telefonu.
Zde najdete odpovědi na nejčastější
https://www.bakalari.cz/static/faq.

otázky

k elektronické

žákovské

knížce:

 ------------------------------------------------- Zde ostřihnout ---------------------------------------------

Podmínky k používání elektronické žákovské knížky pro uživatele „rodič“ ve webových
aplikacích systému Bakaláři
Jméno žáka: …………………………………………………………………………………

třída: ……………………

Svým podpisem potvrzuji, že jsem převzal přístupové údaje k elektronické žákovské a
souhlasím s Podmínkami k používání elektronické žákovské knížky.

Jméno zákonného zástupce: …………………………………………………………………..

Podpis: .………………………………………..

V Pardubicích dne:…………………………………………………….

Podmínky k používání elektronické žákovské knížky pro uživatele „rodič“ ve webových
aplikacích systému Bakaláři

Hlavní výhody elektronické žákovské knížky:





Elektronická žákovská je systém, který umožňuje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
získávat informace o studiu.
Díky zabezpečenému přístupu přes originální uživatelské jméno a heslo mají rodiče
přístup k vlastním datům v elektronické žákovské knížce. Získají okamžitý přehled o
klasifikaci a chování svého dítěte (známky, plánované testy, pololetní klasifikaci,
kázeňská opatření).
Odpadá zapomínání a ztráta papírové žákovské knížky.

Zabezpečení aplikace
Pro elektronickou žákovskou knížku na naší škole je použit systém Bakaláři. Každý rodič má
své originální uživatelské jméno a heslo, které si sám nastaví. Pomocí toho jsou mu
zpřístupněny pouze jemu určené informace.
Přístup k elektronické žákovské









Zákonní zástupci obdrží na rodičovských schůzkách nebo prostřednictvím svého
dítěte originální přístupový údaj JMÉNO+KÓD a heslo si nastaví rodič sám při prvním
přihlášení prostřednictvím procedury Zapomenuté heslo. Přístupové údaje jsou
platné po celou dobu docházky na ZŠ Pardubičky.
Před vstupem do systému je nutné seznámit se s Podmínkami a návodem k požívání
elektronické žákovské.
Vstup do systému je přes https://www.zs-pardubicky.cz/, nabídka Žákovská knížka.
Zadat své přístupové JMÉNO+KÓD, heslo získáte přes proceduru zapomenuté heslo a
dále postupovat dle návodu pro uživatele. Přístupové údaje si pečlivě uschovejte, z
důvodu zachování bezpečnosti. V případě ztráty přístupových údajů, je možné
zažádat o nové prostřednictvím procedury Zapomenuté heslo nebo se obrátit na
svého třídního učitele nebo správce systému na škole.
Do mobilního telefonu lze stáhnout aplikaci Bakaláři na stránkách Google Play nebo
App Store.
Osobní údaje dítěte, jeho známky, výchovná opatření a jiné údaje, které rodič získá v
elektronické žákovské knížce, patří k citlivým osobním údajům, ke kterým mají přístup
pouze zákonní zástupci žáka. Upozorňujeme rodiče na skutečnost, že v případě
předání přístupových údajů jiným osobám, nebude dodržen zákon o ochraně
osobních údajů.

Návod k používání elektronické žákovské knížky pro uživatele „rodič“ ve webových
aplikacích systému Bakaláři
Elektronická žákovská knížka je jednoduchý systém, který pomůže zákonnému zástupci být
informován kdykoliv a kdekoliv.
Úvod – Zobrazí se po přihlášení.
 Osobní údaje
 Tato stránka je zobrazena pouze rodiči a konkrétnímu žákovi. Má pouze
informativní charakter, nelze editovat. Veškeré změny hlaste písemně třídnímu
učiteli!
 Klasifikace
 Průběžná klasifikace – Předměty a známky, možno zvolit období, za které chceme
vidět známky žáka s obecným přehledem (seznam) nebo konkrétně v jednotlivých
předmětech
 Pololetní klasifikace – přehled známek za celou školní docházku na naší škole.
 Celkovou klasifikaci – průměry, zameškané hodiny, celkový prospěch, datum
vydání vysvědčení
 Výchovná opatření (Vašeho dítěte za celý průběh školní docházky).
 Komens
- Komunikační systém, slouží k zasílání zpráv mezi učiteli a rodiči.
- Rozdíl oproti e-mailové komunikaci: bezpečné doručení zpráv, snadná kontrola
přečtení zpráv, není zatížen nevyžádanou poštou.
 Nástroje
 Zde lze nastavit vzhled uživatelského prostředí stránek, propojit účty sourozenců,
změnit heslo….
 Odhlásit se - ukončení práce s webovou aplikací Bakaláři.

