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1. Přihlášení do webové aplikace BAKALÁŘI 

 

 

 

Na webových stránkách www.litomysl.cz/2zs v patičce stránky klikněte na odkaz Bakaláři. 

Odkaz Vás přesměruje na úvodní stránku webové aplikace („elektronické žákovské knížky“). 

  

http://www.litomysl.cz/2zs
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2. Zadání přístupových údajů 

 

 

 

 

 

3. Úvodní stránka 

 

3.1 hlavní panel s kartami nabídek (dále vysvětleno v kapitole 4)  

Zadejte přihlašovací údaje (které jste obdrželi od 

třídního učitele) a klikněte na PŘIHLÁSIT. 

(pozor na zadávání číslice 0 a velkého 

písmene O a malé písmeno l a číslice 1) 

Jan Novák, 6.C 

3.1 

3.2 

3.3

 
 3.1 

3.4

 
 3.1 

3.5

 
 3.1 3.6

 
 3.1 
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3.2 upozornění na nově obdržené známky, domácí úkoly a zprávy v aplikaci KOMENS (počet 

nových známek se zobrazuje vždy po dobu 7 dnů zpětně bez ohledu na to, zda jste známky již 

zhlédli nebo nikoliv, odkazy jsou hyperaktivní pro rychlý pohyb v profilu) 

3.3 rozvrh hodin žáka  

3.4 suplované hodiny v rozvrhu žáka 

3.5 kontakt na třídního učitele (jméno) 

3.6 kalendář, poslední přihlášení (zobrazuje datum a čas posledního přihlášení)  

Jednotlivé panely možno tažením myši na úvodní stránce rozmístit dle vlastního uvážení. 

 

4. Úvodní stránka 

 

 

4.1 Karta - Úvod 
Karta Úvod slouží k návratu na hlavní stránku profilu. 

 

4.2 Karta - Osobní údaje 
Kliknutím na kartu Osobní údaje si můžete zkontrolovat, zda údaje souhlasí. Pokud nastane 

nějaká změna, můžete osobní údaje (adresa, telefonní číslo, číslo pojišťovny, kontakty na 

zákonné zástupce) změnit. Ke každé změně je vhodné doplnit komentář pro správce systému. 

4.1 4.2  4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 
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4.3 Karta - Klasifikace 
Na kartě Klasifikace se zobrazuje průběžné hodnocení prospěchu a chování.  

 

4.3.1 Karta – Klasifikace: záložka Průběžná klasifikace 
Zde se zobrazuje aktuální klasifikace. 

 

 

4.3.2 Karta – Klasifikace: záložka Výchovná opatření 
Zde se zobrazuje přehled udělených výchovných opatření v průběhu školní docházky. 

Jan Novák, 6.C 

6.C 
Novák 
Jan 
 
novak@skoluskol.cz 

U Školek 1117 

Po zaškrnutní lze 

editovat jednotlivé 

položky. 

4.3.1

 

 3.3

 
 3.1 

 3.1 

4.3.2

 

 3.3

 
 3.1 

 3.1 

4.3.3

 
 3.3

 
 3.1 

Jan Novák, 6.C 

Zde lze nastavit zobrazení dle potřeby. 

Např. známky v posledním týdnu, pololetí, 

typ známky, téma apod. 

Známka

 

 3.3

 
 3.1 

 3.1 Váha známky a datum

 
 3.3

 
 3.1 

 3.1 

Vážený průměr

 
 3.3

 
 3.1 

 3.1 
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4.3.3 Karta – Klasifikace: záložka Opravné zkoušky 
Zde se zobrazuje přehled opravných zkoušek v průběhu školní docházky (nutno označit 

vpravo nahoře všechny). 

4.4 Karta – Výuka 
Zde se zobrazuje rozvrh, suplování, domácí úkoly, přehled předmětů a přehled výuky 

 

4.4.1 Karta – Výuka: záložka Rozvrh 
Zde se zobrazuje aktuální rozvrh včetně změn (suplování, exkurze, odpadlá výuka,…) 

4.4.2 Karta – Výuka: záložka Suplování 
Přehled suplování v aktuálním týdnu. Suplování je tvořeno v předstihu 1-2 dnů, dle 

aktuálních potřeb školy. 

4.4.3 Karta – Výuka: záložka Domácí úkoly 
Přehled aktuálně zadaných domácích úkolů z jednotlivých předmětů s datem odevzdání. 

4.4.4 Karta – Výuka: záložka Přehled předmětů 
Zde je přehled všech předmětů a vyučujících (včetně mailového kontaktu), kteří žáka 

vyučují.  

4.4.5 Karta – Výuka: záložka Přehled výuky 
Témata jednotlivých hodin.  

4.5 Karta – Absence 
Grafický přehled Průběžné absence (omluvené, neomluvené, pozdních příchodů,…). Možnost 

nastavit absenci v aktuálním týdnu, měsíci, pololetí. Záložka Zameškanost v předmětech 

nabízí přehled, který ukazuje aktuální procentuální absenci v jednotlivých předmětech a 

celkový počet vyučovacích hodin u jednotlivých předmětů. 

 

4.4.1 

4.4.2 

4.4.3 

4.4.4 

4.4.5 
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4.6 Karta – Komens 
Modul Komens slouží k zasílání textových zpráv včetně omluvenek mezi školou, rodiči a 

žáky (lze přikládat i přílohy do velikosti 4 MB). 

 

 

4.6.1 Karta – Komens: záložka Poslat zprávu 
Ze záložky Poslat zprávy je možné poslat zprávu včetně přílohy (max. 4 MB). 

Lze posílat Obecné zprávy všem učitelům školy. Tento typ zprávy je vhodný pro obecnou 

komunikaci (dotazy na výuku, sjednání schůzky apod.) s učiteli. 

 

 

A především lze poslat zprávu s Omluvením absence. K textu lze přiložit obrázek např. kopie 

potvrzení od lékaře, nebo jiný druh omluvenky. Příjemcem toho typu zprávy je automaticky 

třídní učitel žáka. A je vyžadováno potvrzení o jejím přečtení třídním učitelem. 

4.6.1 

4.6.2 

4.6.3 

4.6.4 

Komu 

Zprávu lze adresovat: konkrétnímu 

učiteli, ředitelství, skupině učitelů, či 

všem učitelům. 

 

Doručení 

U zprávy lze žádat potvrzení 

 

Text zprávy 

Samotný text zprávy 
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4.6.2 Karta – Komens: záložka Přijaté zprávy 
V záložce Přijaté zprávy je možné kontrolovat přijaté zprávy. 

 

 

 

 

4.6.3 Karta – Komens: záložka Odeslané zprávy 
V záložce Přijaté zprávy je možné kontrolovat přijaté zprávy. 

4.6.4 Karta – Komens: záložka Nástěnka  
V záložce Nástěnka je možné kontrolovat zprávy umístěné na nástěnku třídy nebo školy. 

4.7 Karta – Nástroje 
V kartě Nástroje můžete provést změnu hesla, zobrazit přehled Vašich přihlášení a změnit 

barevné nastavení profilu. A pokud školu navštěvují sourozenci, lze jejich profily pro 

zjednodušení a rychlejší přepínání mezi účty spojit v jeden. 

Komu 

Automaticky přednastaven třídní učitel 

žáka. 

 

Doručení 

Automaticky vyžadováno potvrzení. 

 

Připojit 

Tímto tlačítkem připojíte ke zprávě 

soubor (max. velikost 4MB). Např. 

potvrzení od lékaře. 

 

POZOR na správné nastavení 

zobrazovacího období (např. rok, 

pololetí apod.) a filtru zobrazovaných 

zpráv. V roletce zobrazit nastavujete 

zobrazení potlačených a systémových 

zpráv. Zprávu lze přes ikonu tiskárna 

vytisknout. 
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4.7.1 Karta – Nástroje: záložka Změna hesla  
V záložce Změna hesla je možné změnit původní heslo za nové. 

 

 

 

4.7.2 Karta – Nástroje: záložka Přehledy přihlášení 
V záložce Přehledy přihlášení zobrazíte tabulku s přehledem Vašich přihlášení do aplikace 

Bakaláři. 

 

4.7.3 Karta – Nástroje: záložka Nastavení 
V záložce Přehledy přihlášení zobrazíte tabulku s přehledem Vašich přihlášení do aplikace 

Bakaláři. 

 

4.7.4 Karta – Nástroje: záložka Spojení účtů 
Záložka Spojení účtů umožňuje mezi sebou propojit více uživatelských účtů (na škole mám 

dva a více dětí) a snadné přepínání mezi účty bez opakovaného zadávání přístupových 

údajů. 

4.7.1 

4.7.2 

4.7.3 

4.7.4 

Zadejte staré heslo. 
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Po připojení lze mezi profily jednotlivých sourozenců přepínat kliknutím na šipku v horní 

liště stránky. 

 

Na stejné záložce lze Zrušit napojení na více účtů. 

 

4.8 Karta – Odhlášení 
Kliknutím na záložku Odhlásit se odhlásíte ze systému.  

 

  

Zadejte přihlašovací jméno dalšího účtu. 

adejte heslo dalšího účtu. 

likněte na tlačítko připojit. 

Jan Novák, 6.C 

Jan Novák, 6.C 



Manuál k webové aplikaci Bakaláři 

 

12 
 

5. Často kladené otázky 

1. Proč nepoužívat internetový prohlížeč Explorer?  

Tvůrci aplikace Bakaláři upozornili na možné potíže kompatibility aplikace a tohoto 

prohlížeče. Na první pohled nemusíme mít s Explorerem žádné potíže. Některé funkce 

například při odesílání zpráv však mohou být neaktivní. Proto důrazně doporučujeme 

využívat jiné prohlížeče např. Google Chrome, kde tyto potíže nejsou.  

2. Nedaří se mi přihlásit do systému pomocí obdrženého ID a hesla.  

Zkontrolujte, zda skutečně zadáváte správně ID a především heslo.  

Nejčastější chybou při zadávání hesla bývá: záměna písmene Ó a číslice nula, záměna písmene 

l (el) a číslice 1. 

Vypnuté tlačítko Numlock na Vaší klávesnici. 

 Heslo zadáváme mylně velkými písmeny nikoliv malými, kterak je správně. 

Pokud nepomohla žádná rada, kontaktujte prosím ICT koordinátora a správce systému 

Bakaláři na naší škole na e-mail: coufal@skoluskol.cz 

3. Změnil jsem si heslo, ale zapomněl jsem ho.  

Nezbývá nežli kontaktovat ICT koordinátora a správce systému Bakaláři na e-mail: 

coufal@skoluskol.cz a požádat o vygenerování nového hesla.  

4. Je možno nastavit na domácím PC zapamatování si hesla při vstupu do Bakalářů?  

Ano lze, na přihlašovací stránce do Bakalářů je nutno zakliknutou možnost Zůstat přihlášen 

(a). Pozor, každý uživatel takového PC bude mít přístup do Vašeho účtu v Bakalářích. Po 

ukončení návštěvy účtu se NEODHLAŠUJTE, pouze zavřete prohlížeč.  

Pamatování hesel nastavte ve svém internetovém prohlížeči. 

Pozor, že tímto způsobem se mohou do systému dostat Vaše děti a mohlo by dojít 

k falšování omluvenek absence apod. 

5. Ve škola máme dvě nebo více dětí. Lze po prvním přihlášení na účet jednoho dítěte 

nahlížet i do účtů ostatních dětí?  

Ano lze. Tuto možnost nabízí letošní upgrade programu. Je však nutno nastavit propojení 

mezi jednotlivými účty. Propojení lze provést po přihlášení z kteréhokoliv účtu. Po přihlášení 

se do Vašeho účtu klikněte na kartu Nástroje a v roletce klikněte na Spojení účtů a Spojit s 

mailto:coufal@skoluskol.cz
mailto:coufal@skoluskol.cz
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dalším účtem. Následně zadáte přihlašovací údaje k dalšímu účtu nebo účtům a kliknete na 

tlačítko Ukončit. Od této chvíle se vpravo nahoře u jména objeví šipka, pomocí které můžete 

přepínat mezi jednotlivými účty. 

6. Na úvodní stránce mám upozornění na novou zprávu, ale po rozkliknutí se žádná 

nezobrazuje.  

A) Zkontrolujte nastavení filtru zobrazovaných zpráv – po kliknutí na tlačítko Komens na 

úvodní stránce a v roletce na přijaté zprávy se vpravo nahoře zobrazí tlačítko zrušit filtry. 

Kliknutím na toto tlačítko odstraníte všechny přednastavené filtry zobrazovaných zpráv.  

B) Pokud ani po předešlém kroku nevidíte doručenou zprávu, pravděpodobně byla zpráva 

umístěna na nástěnku třídy. Po kliknutí na tlačítko Komens na úvodní stránce v roletce 

klikněte na možnost nástěnka (zpravidla jde o zadání domácího úkolu).  

C) Pokud nepomohl první ani druhý krok, dříve doručená zpráva byla již odstraněna 

odesílatelem ze systému. Takovou zprávu již nelze zobrazit.  

7. Doručenou zprávu jsem přečetl, ale po opakovaném přihlášení se zpráva již nezobrazuje. 

A) Zprávu jste pravděpodobně zařadili mezi potlačené zprávy. Zkontrolujte nastavení filtru 

zobrazovaných zpráv – po kliknutí na tlačítko Komens na úvodní stránce a v roletce na přijaté 

zprávy se vpravo nahoře zobrazí tlačítko zobrazit. Kliknutím na toto tlačítko se nabízí možnost 

včetně potlačených a včetně systémových. Obě možnosti ponechte zatržené.  

B) Pokud nepomohl první krok, dříve doručená zpráva byla již odstraněna odesílatelem ze 

systému. Takovou zprávu již nelze zobrazit. 

8. U zobrazené průběžné klasifikace (známek) nevidím podrobnosti o udělené známce.  

Po rozkliknuti zobrazení průběžné klasifikace vpravo nahoře zaktivujte políčko detail. Zde 

můžete také nastavit, které detaily o známce budou zobrazeny a v jakém pořadí se zobrazí 

(po předmětech, podle data udělení apod.). 

 

V případě nejasností, dotazů, připomínek, nápadů, technických problémů kontaktujte ICT 

koordinátora a správce systému Bakaláři – Jana Coufala osobně, nebo mailem na: 

coufal@skoluskol.cz.  

 

V Litomyšli 22. 9. 2017 

Jan Coufal 

mailto:coufal@skoluskol.cz

