
Základní škola a gymnázium města Konice, příspěvková organizace

Omlouvání absence žáka pomocí aplikace Bakaláři (elektronické žákovské knížky)

Zásady pro používání systému Bakaláři
Systém Bakaláři slouží k obousměrné kombinaci mezi školou a rodinou. 

• Směr škola → rodina znamená převážně průběžnou a pololetní klasifikaci žáka, výchovná opatření, zprávy rodičům nebo žákovi, ankety, apod. Zatímco 
klasifikaci vidí v Bakalářích jak žák, tak rodiče, zprávy může škola adresovat buď žákovi nebo rodičům.

• Směr rodina → škola pak znamená převážně komunikaci pomocí zpráv. Zprávy může posílat jak žák, tak rodič. Zprávy mohou být různého typu a jedním z
typů zpráv je i Omluvení absence. Právě omlouvání absence žáka ve škole je hlavním předmětem tohoto textu. Samozřejmě omluvenky může psát jen rodič
a aby to tak i skutečně bylo, je třeba dodržovat jisté zásady komunikace.

Komunikace pomocí zpráv se v Bakalářích uskutečňuje pomocí systému Komens. Jak už bylo zmíněno, zprávy může odesílat i přijímat jak žák, tak rodič. Aby 
bylo jednoznačně dané, kdo zprávu škole odeslal, jsou v Bakalářích oddělené uživatelské účty pro rodiče žáka a pro žáka samotného.
Na druhé straně díky odděleným žákovským a rodičovským účtům může škola určit, jestli zprávu obdrží žák nebo rodič.

Pro rodiče platí: 1 dítě = 1 rodičovský účet – mají tedy pro každé své dítě 1 společný přístup do Bakalářů.

Uživatelský účet = uživatelské jméno + heslo. Uživatelské jméno je vždy odvozeno od jména žáka, i když se jedná o rodičovský účet.

Příklad: Máme žáka Alfonse Nováka. Uživatelské jméno žákovského přístupu potom bude NovakA20Z, uživatelské jméno rodičovského přístupu bude NovakA20R.
Žákovské a rodičovské uživatelské jméno se tedy liší jen v posledním písmenu (Z = žák, R = rodič). Číslo 20 znamená, že uživatelské účty byly vytvořeny ve 
školním roce 2020/2021. Uživatelé, jejichž účet byl vytvořen ve školním roce 2021/2022 budou mít v uživatelském jménu číslo 21.
Heslo spolu s uživatelským jménem dostane Alfons jako žák ve škole papírovou formou. Alfonsovi rodiče dostanou též papírek, na kterém však bude jen uživatelské
jméno. Heslo si vytvoří sami pomocí funkce „Zapomenuté heslo“. Podmínkou fungování funkce „Zapomenuté heslo“ je, aby rodiče poskytli škole svoji funkční 
e-mailovou adresu (buď jeden nebo oba).

Je třeba striktně dodržovat pravidlo: Zprávu škole píše rodič skutečně přihlášený do systému jako rodič – tj. pomocí rodičovského uživatelského účtu. 

Není přípustné, aby žák znal heslo k rodičovskému účtu. Heslo musí tedy rodiče udržet před svým dítětem v tajnosti. Jen tak budou mít rodiče v systému pro školu
důvěryhodnou identitu. Důvěryhodná identita rodičů v elektronické žákovské knížce má stejnou váhu a důležitost jako jejich podpis v papírové žákovské knížce. 
Rodiče nesou zodpovědnost za udržení svojí důvěryhodné identity vůči škole. (školní řád: část I/odstavec 4)



Přístup a přihlášení do Bakalářů
Jsou dvě cesty, jak používat Bakaláře:

1. Webová aplikace. Webová aplikace se spouští ve webovém prohlížeči na počítači či notebooku. Webová adresa je zsgk.bakalari.cz
Webový prohlížeč je standardní výbavou všech operačních systémů, uživatel tedy nemusí nic dalšího instalovat.

2. Mobilní aplikace. Aplikaci si uživatel nainstaluje do mobilního telefonu nebo tabletu stejným způsobem, jako jiné aplikace. V mobilní aplikaci se 
nezadává webová adresa, místo toho je třeba vyhledat naši školu v seznamu škol nabízených v aplikaci.

Dále budou probrány činnosti prováděné v Bakalářích k omlouvání absence žáka. Činnosti jsou popisovány z pohledu rodiče – zákonného zástupce nezletilých 
žáků. 

Zletilí žáci jsou sami sobě zákonnými zástupci – postupují při omlouvání absence stejně, jako zákonní zástupci nezletilých žáků. (školní řád: část I/odstavec 6)

Technická poznámka: Systém Bakaláři rozlišuje nezletilé a zletilé žáky, ovšem ne automaticky okamžikem dosažení věku 18 let. Zletilým se žák z pohledu 
systému stává až po patřičné změně nastavení v evidenci. Tuto změnu provede správce systému nebo třídní učitel. Z praktického hlediska je vhodné, aby žáci o 
dosažení věku zletilosti svého třídního učitele informovali.



Postup při omlouvání absence
Následující postup je doprovázen snímky obrazovky jak z webové, tak mobilní aplikace. Vysvětlivky jsou uvedeny u webové aplikace, v mobilní aplikaci je 
postup obdobný.
Pokud dítě nemůže být přítomno ve výuce (nejčastěji z důvodu nemoci), rodiče tuto skutečnost dle školního řádu (školní řád: část I/odstavec 6) do 3 dnů sdělí 
škole odesláním zprávy Komens, přičemž typ zprávy nastaví na „Obecná zpráva“, jako adresáta nastaví třídního učitele.



Po skončení nepřítomnosti rodič (školní řád: část I/odstavec 6) do 3 dnů od návratu dítěte do výuky pomocí zprávy Komens odešle omluvenku. Typ zprávy 
nastaví na „Omluvení absence“ a nastaví počáteční a koncové datum absence. V tomto případě je omluvenka automaticky poslána třídnímu učiteli, není ani možno
nastavit jiného adresáta:

Pokud je doba absence předem známa (plánovaná návštěva lékaře, rodinné důvody,…), je vhodné odeslat omluvenku s předstihem.



Pokud je třeba omluvit žáka jen z části dne, omluvenka se píše stejným způsobem, jako v předchozím případě, je však třeba vypnout volbu „Omluvit celý den“. 
Potom se kromě data omluvenky objeví ještě počáteční a koncový čas platnosti omluvenky:

Jedná se o odchod žáka ze školy během doby vyučování. (školní řád: část I/odstavec 5) Proto se tento typ omluvenky vždy píše předem, nejpozději před 
odchodem dítěte ze školy. Vždy ale s dostatečným časovým předstihem, neboť podle školního řádu je povinností žáka informovat o svém odchodu třídního učitele,
popř. vedení školy, není-li třídní učitel přítomen. Teprve poté, co je pedagogickým pracovníkem ověřena platnost omluvenky, může žák v určenou dobu opustit 
školu.


