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1. ÚVOD 

1.1 MOBILNÍ APLIKACE 

Mobilní aplikaci si můžete stáhnout do svého mobilního telefonu nebo tabletu z příslušného obchodu. Přejděte na 

Google Play (Obchod Play) pro Android, App Store pro Iphone nebo Windows Store pro Windows Phone a dejte 

vyhledat aplikaci Bakaláři OnLine. Po její instalaci zapište adresu https://skoluskol.bakalari.cz:444/ nebo vyhledejte 

naši školu (ZŠ U Školek 1117, okres Svitavy) a adresa se zapíše automaticky, zadejte uživatelské jméno a heslo, které 

vám bylo předáno školou. 

Mobilní aplikace slouží hlavně k rychlému zjištění nových známek, informací na nástěnce apod., pro vyšší komfort a 

více informací je dobré používat webovou aplikaci, ke které se vztahuje tento návod. 

1.2 WEBOVÁ APLIKACE 

Webovou aplikaci si otevřete v internetovém prohlížeči na adrese www.litomysl.cz/2zs. K přístupu můžete 

samozřejmě používat všechna zařízení, která mají internetový prohlížeč – počítač, notebook, telefon nebo tablet. 

 

 

Na webových stránkách školy klikněte v horním menu, nebo v pravé nabídce na odkaz Bakaláři. Odkaz Vás 

přesměruje na úvodní stránku webové aplikace („elektronické žákovské knížky“).  
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2. PŘIHLÁŠENÍ 

 

Zadejte přihlašovací jméno a heslo (obdržíte od třídního učitele)  

 přihlašovací jméno ve tvaru xxxxxyyyyy je vygenerováno systémem číselný kód – např.: Hlava35286 (jméno 

nelze měnit!) 

 heslo je kombinace čísel a písmen náhodně vygenerovaných systémem (heslo lze změnit). 

 

 

 

  

Zadejte přihlašovací údaje 

(přihlašovací jméno a heslo)  

a klikněte na PŘIHLÁSIT. 

(pozor na zadávání číslice 0 a velkého 

písmene O a malé písmeno l a číslice 1) 
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3. ÚVODNÍ STRÁNKA 

3.1 PO PŘIHLÁŠENÍ 
Po přihlášení uvidíte základní přehled nejdůležitějších údajů týkajících se žáka nebo rodičů. Naleznete zde i přehled 

známek, rozvrh, suplování, plánované akce, apod. 

 

 

 

 

3.2 OSOBNÍ ÚDAJE 
Zde si můžete prohlížet osobní údaje, které o Vás nebo o dítěti škola eviduje. V případě, že se některý z údajů změnil 

nebo není správný, je možné po kliknutí na tlačítko Umožnit změny daný údaj editovat. Po akceptaci školou bude 

tento údaj změněn. Žáci tento modul nemají přístupný, prohlížet a editovat jej mohou jenom rodiče. 

 

 

 
NOVÁK Jan, 10.D 
rodič 

Základní menu, 

informace o 

aktuálním pololetí 

školního roku 

Přihlášený účet 

Odhlášení 

Přepnutí mezi 

sourozenci 

Rychlý přehled novinek, 

nových zpráv, známek, 

suplování, informace o 

rozvrhu, o učitelích a 

domácích úkolech. 

Možnost editace jednotlivých 

panelů. 

Panely lze jednoduchým 

přetáhnutím uspořádat, dle 

vlastní volby 

 

 

 

Zatržením, lze 

provést změny 

v osobních údajích. 

Přehled osobních údajů 

žáka, osobní údaje 

zákonných zástupců žáka. 

Zde můžete poslat zprávu 
obsahující podezření, že došlo 

k porušení ochrany vašich 
osobních údajů. 
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3.3 KLASIFIKACE 
Na kartě Klasifikace se zobrazuje průběžné hodnocení prospěchu a chování.  

3.3.1 Průběžná klasifikace 

Zde můžete vidět udělené známky ze všech předmětů v daném pololetí. 

 

 

Poznámka: Ne všechny známky jsou stejné, některé mají vyšší váhu (čtvrtletní práce), některé nízkou váhu (aktivita v 

hodině). Váhu známky uvidíte při otevření podrobností o dané známce, je též graficky znázorněna použitou velikostí 

písma. 

3.3.2 Pololetní klasifikace 

Zde vidíte celkovou historii studia žáka na naší škole. Přepínat se můžete mezi známkami nebo souhrny. U souhrnů 

vidíte celkový prospěch za obě pololetí: prospěl(a) s vyznamenáním, prospěl(a), neprospěl(a). Dále v souhrnu můžete 

vidět celkový průměr v každém pololetí, omluvené a neomluvené hodiny a datum vydání vysvědčení. 

3.3.3 Výchovná opatření 

Zde je přehled všech výchovných opatření (pochvaly, napomenutí třídního učitele, důtky třídního učitele a důtky 

ředitele školy) udělených za dobu docházky se zápisem kdy a za co bylo dané výchovné opatření uděleno. 

 

3.3.4 Opravné zkoušky 

Zde se zobrazuje přehled opravných zkoušek v průběhu školní docházky. 

3.4 VÝUKA 
Zde se zobrazuje rozvrh, suplování, domácí úkoly, přehled předmětů a přehled výuky. 

3.4.1 Rozvrh hodin 

V rozvrhu hodin vidíte časy hodin, jednotlivé předměty, umístění výuky do konkrétní místnosti, aktuální změny 

(suplování), udělené domácí úkoly nebo aktuální absenci žáka. Barevně označené hodiny značí změnu v rozvrhu 

hodin (přesun hodiny, naplánovanou akci, suplování nebo odpadlou hodinu). Písmeno D označuje hodinu s domácím 

úkolem, spodní barevné ohraničení označuje druh absence. 

Zobrazení známek po 
předmětech, nebo 

chronologicky. 
Předměty 

s udělenými 
známkami a aktuální 

průměr známek 
z daného předmětu. 

 

Udělená známka, datum, 
váha známky, téma hodiny. 

 

Udělené výchovné opatření. 
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3.4.2 Suplování 

Přehled změn v rozvrhu žáka - suplované hodiny, spojené hodiny, odpadlé hodiny, výměna hodin. U suplování je v 

závorce uveden vyučující, za kterého se supluje a před závorkou suplující. Při změně předmětu je v závorce a před ní 

obdobně uvedena i informace o předmětu. 

 

3.4.3 Domácí úkoly 

Zde uvidíte přehled domácích úkolů. Některé domácí úkoly jsou informativní a není nutné na ně odpovídat přes 

webovou aplikaci, některé domácí úkoly mohou být nastavené s odevzdáním a následnou kontrolou přes webovou 

aplikaci - jedná se o úkoly s ikonou vlaštovky. Pokud je u úkolu symbol sponky, připojil učitel k úkolu nějaký soubor 

jako přílohu. Kliknutím na sponku je možné přílohu stáhnout a zobrazit. U černě zapsaných domácích úkolů je 

odevzdání za delší dobu, u modře zapsaných úkolů se již termín odevzdání blíží a oranžová značí úkol na nejbližší 

hodinu. 

 

 

Přepínání mezi rozvrhy. 

Změny v rozvrhu. 

Kliknutím na konkrétní hodinu se zobrazí 
její podrobnosti (suplování, úkol, změna 

předmětu u suplování apod.) 

Nápověda k druhu absence 
žáka (barevný spodní okraj 

hodiny). 

 

Změny 
v rozvrhu. 
Suplování, 

exkurze, výlety, 
školní akce. 

 

Přehled zadaných úkolů 
s datem zadání a s datem 

odevzdání. 

Filtr zobrazení 
úkolů – dny, 

týdny, aktivní, 
minulé, 

všechny. 
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Pozor: Úkol je veden jako aktivní nejvýše den před odevzdáním. V den, kdy je úkol nutné odevzdat, není tento úkol 

již v přehledu aktivních úkolů a ve webové aplikaci již není vidět pod aktivními úkoly, ale po přepnutí filtru pouze pod 

všemi úkoly. 

3.4.4 Přehled předmětů 

Zde uvidíte všechny předměty, které má žák zapsán, včetně jména vyučujícího. 

 

Poznámka: Všichni zaměstnanci školy mají vlastní pracovní emailový účet. Emailový účet všech má stejný tvar – 

příjmení@skoluskol.cz. 

3.4.5 Výukové zdroje 

Zde si můžete sami vyhledávat výukové zdroje, které vyhovují zadaným kritériím. Výukové zdroje mohou pomoci při 

přípravě na výuku, opakování na písemky apod. Výukové zdroje připravuje společnost Bakaláři a budou postupně 

doplňovány. 

3.5 PRŮBĚŽNÁ ABSENCE 
V průběžné absenci můžete sledovat aktuální docházku žáka, dívat se na procentuální zameškanost v jednotlivých 

předmětech nebo si zobrazovat přehled absencí po jednotlivých dnech. Celkový počet hodin v jednotlivých 

předmětech. 

 

Předmět, vyučující, 
emailový kontakt. 

Zahrnutí zvláštních 
případů absence. 
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Poznámka: V případě, že žák překročí 25% absenci v jednotlivých předmětech, může být jeho klasifikace uzavřena až 

po komisionálním přezkoušení. O konání komisionální zkoušky rozhodne ředitelka školy po konzultaci s vyučujícími 

daných předmětů, třídním učitelem a zákonnými zástupci žáka. 

3.6 KOMENS 
Jeden z nejdůležitějších modulů v systému slouží ke vzájemné komunikaci mezi žáky, rodiči a učiteli. V tomto 

modulu probíhá zasílání zpráv, omlouvání žáků jejich zákonnými zástupci, hodnocení žáků učiteli a informování žáků 

a rodičů pomocí nástěnky. Práce se zprávami je velice podobná práci s emailovým programem. Rozdíl mezi emailem 

a systémem Komens je, že systém zaručuje bezpečné doručení zpráv a snadnou kontrolu přečtení zpráv, což u 

emailové komunikace nelze zaručit. Například omluvenka zaslaná emailem nemusí být prokazatelně doručena a 

mohou vzniknout komplikace při omlouvání žáka. 

3.6.1 Poslat zprávu 

Ze záložky Poslat zprávy je možné poslat zprávu včetně přílohy (max. 10 MB). 

Lze posílat Obecné zprávy všem učitelům školy. Tento typ zprávy je vhodný pro obecnou komunikaci (dotazy na 

výuku, sjednání schůzky apod.) s učiteli. 

 

 

Volba časového 
období. 

Jednotlivé předměty, celkový 
počet hodin, počet hodin 

absence, procentuální absence. 

Výběr typu zprávy (obecná x 
omluvenka), výběr adresáta. 

 

Odeslání, zrušení 
zprávy. 

Vlastní text zprávy, možnost 
přiložení přílohy do velikosti 10 

MB. 
Potvrzení přečtení. 
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Poznámka: Typ zprávy Omluvenka je adresována přímo třídnímu učiteli a je považována za platnou omluvu, stejně 

jako v omluvném listu. Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději 

do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka. 

3.6.2 Přijaté zprávy 

V záložce Přijaté zprávy je možné kontrolovat přijaté zprávy. 

 

Poznámka: Označená zpráva má oranžovou barvu, přečtená zpráva má bílou barvu a nepřečtená zpráva má šedou 

barvu pozadí. Pro rychlejší identifikaci doručených zpráv mají jednotlivé zprávy vlevo několik štítků dle typů zpráv a 

levé obarvení dle typu odesílatele. 

Upozornění: U některých zpráv bude nutné potvrdit přečtení (seznámení se školním řádem, různá oznámení apod.). 

Tyto zprávy jsou označeny červeným puntíkem. V tomto případě je nutné v detailu zprávy kliknout na tlačítko pro 

potvrzení. 

3.6.3 Odeslané zprávy 

Přehled odeslaných zpráv z daného účtu. Obrazovka vypadá velice podobně jako v případě doručených zpráv. Ve 

zprávách, u kterých byl požadavek na potvrzení o přečtení, si můžete zkontrolovat, kdo z příjemců již zprávu četl a 

kdo ještě ne. Po zobrazení odeslané zprávy je v hlavičce zprávy odkaz např.: Přečteno 8/24, kliknutím na odkaz 

zjistíte seznam příjemců, kteří zprávu četli a kteří ještě ne. 

3.6.4 Nástěnka třídy/školy 

Na nástěnce se budou objevovat společné informace pro všechny žáky a rodiče. K dispozici máte nástěnku školy a 

nástěnku třídy. Na nástěnce školy naleznete oznámení týkající se celé školy (např. oznámení o celoškolních akcích), 

na nástěnce třídy bude oznámení týkající se jen dané třídy (např. organizace výletu, informace k výuce apod.). 

3.7 ONLINE SCHŮZKY 
Prozatím NEAKTIVNÍ. 

3.8 PORADNA 
Zde naleznete na jednom místě důležité informace týkající se nejčastějších výukových a výchovných obtíží, budete si 

moci vyhledat nejbližší poradenské pracoviště, případně si můžete zobrazit odkazy na nápravná cvičení vhodná pro 

děti s „dys“ poruchami a problémy s koncentrací pozornosti. 

 

Typ odesilatele. 

Popis jednotlivých 
druhů zpráv. 

Výběr období. 

Zprávy 
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3.9 GDPR 
V této sekci se v budoucnu budou zobrazovat přehledy různých souhlasů týkajících se GDPR, které přes webovou 

aplikaci budete moci odsouhlasit. Prozatím NEAKTIVNÍ. 

3.10 NÁSTROJE 

3.10.1 Přehled přihlášení 

Zde si můžete prohlédnout přehled svých prohlášení a filtrovat si je dle zadaného časového období. Pokud objevíte 

nějakou podezřelou aktivitu (např. přihlášení z IP adresy, o které nic nevíte), doporučujeme změnit své heslo v sekci 

Nástroje - > Změna hesla. 

3.10.2 Propojení účtů 

Pokud máte více dětí na škole, je možné jejich účty spojit do jednoho a využít jednoho přihlášení do systému pro 

zobrazení informací o všech dětech. 

 

3.10.3 Změna hesla 

Heslo je možné si kdykoliv změnit, v této sekci zadejte pro změnu hesla staré heslo a dvakrát nové heslo. Heslo musí 

být složeno minimálně z 8 znaků v kombinaci číslic, malých a velkých písmen. Vždy dbejte, aby vaše přihlašovací 

údaje nemohly být zneužity! 

3.10.4 Nastavení 

V nastavení si můžete změnit jazyk Bakalářů na angličtinu, řazení domácích úkolů, zobrazení aktuálního rozvrhu, 

případně si obnovit nastavení panelů na hlavní stránce. 

  

NOVÁK Jan, 10.D 
rodič 

 

Zadejte přihlašovací údaje 
k dalšímu účtu a stiskněte tlačítko 

Propojit. 
Mezi jednotlivými účty se 

přepínáte v pravém horním rohu. 
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4 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. 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 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).  
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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 1. 9. 2020 

Jan Coufal 
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