
Webová aplikace systému Bakaláři
Pokyny k použití – pro rodiče
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1 Co je systém Bakaláři a jeho webová aplikace?
Systém Bakaláři je školní informační systém zajišťující evidenci žáků, jejich prospěchu, 
výchovných opatření, tisku vysvědčení, a mnoho jiného.

Webová aplikace (hovorově „elektronická žákovská knížka“) zpřístupňuje vybrané informace ze 
systému Bakaláři rodičům a žákům a též slouží ke komunikaci mezi rodiči, žáky a školou v těchto 
oblastech:

• škola  rodiče, žáci: Přehled o průběžné klasifikaci – zápis jednotlivých známek jako v 
papírové ŽK, výchovná opatření

• škola  rodiče, žáci: Obousměrnou komunikaci mezi školou a rodiči zajišťuje systém 
Komens, což je systém pro posílání zpráv mezi uživateli (ředitelství, učitelé, rodiče) 
systému Bakaláři. Systém Komens bude popsán.

2 Začínáme

2.1 Co je třeba ze strany rodičů
• přístup k Internetu

• funkční e-mail – tento e-mail poskytli rodiče škole v dotazníku s osobními údaji 
odevzdávaném na počátku září.

• zařízení (počítač, tablet, smart phone) připojený k Internetu, s nainstalovaným webovým 
prohlížečem. V případě mobilu má uživatel možnost využití mobilní aplikace Bakaláři. 
(Tento návod pojednává o použití webové aplikace skrze webový prohlížeč.)

K přihlášení rodič kromě uživatelského jména potřebuje ještě heslo. Heslo si rodiče vytvoří sami. 
K vytvoření hesla je nezbytný funkční e-mail, který rodiče uvedli do výše zmíněného dotazníku. 
Pokud rodiče e-mail neposkytli (nebo při přepisu e-mailové adresy z dotazníku do systému došlo k 
chybě v zápisu adresy), potom si rodič nemůže heslo vytvořit.

2.2 Co je potřeba ze strany žáků
Žáci mohou webovou aplikaci používat podobně jako rodiče: vidí svoje známky, mohou posílat a 
přijímat zprávy Komens. Do aplikace se ovšem hlásí pod svým uživatelským účtem. Žákům škola 
generuje přihlašovací jméno i heslo, protože u žáků 2. stupně ZŠ a nižšího gymnázia škola 
neeviduje e-maily žáků. Proto taky u těchto žáků nefunguje funkce „Zapomenuté heslo“, která je 
využívána u rodičovských účtů. Žáci si heslo po přihlášení mohou změnit. 

2.3 Co je potřeba ze strany školy
• Škola vygeneruje uživatelská jména pro přístup rodičů i žáků do webové aplikace.

• Vygenerovaná „rodičovská“ přihlašovací jména předá škola rodičům (např. v papírové 
podobě skrze žáky).
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• U žákovských účtů škola vygeneruje přihlašovací jména i hesla a tato předá v papírové 
podobě žákům. 

Pozn.: Ke každému dítěti mají rodiče jeden účet – tedy jedno uživatelské jméno a jedno heslo. Heslo
rodiče používají společně. Proto pro funkčnost webové aplikace stačí, když má škola u dítěte 
evidován jeden rodičovský e-mail. E-mail je užitečný ještě k jedné funkci: Pokud škola pošle 
rodičům zprávu v systému Komens, rodiče na e-mail obdrží oznámení, že ve webové aplikaci mají 
novou zprávu. Pokud má škola evidovány e-maily od obou rodičů, upozornění na novou zprávu 
Komens bude odesláno na oba e-maily.

2.4 Bezpečnost a ochrana osobních údajů
Webová aplikace je dostupná odkudkoliv z Internetu, proto je důležitá ochrana osobních údajů 
přístupných přes webovou aplikaci. Z technického hlediska škola činí všechny dostupné kroky k 
ochraně dat (konfigurace sítě, aktualizace softwaru na serveru – ať již operačního systému, či 
samotných Bakalářů, provoz šifrovaným protokolem HTTPS, nasazení SSL certifikátu, nastavení 
podmínek pro složitost hesla, apod.). 

Ochrana dat pak závisí z velké části na dodržování pravidel a ukázněnosti uživatelů. 

• Heslo nikomu nesdělujte. Pokud máte pocit, že heslo bylo prozrazeno, změňte si jej. Pokud 
vám heslo někdo změnil a nemůžete se přihlásit, obraťte se na správce systému Bakaláři 
(novotnym@gymnazium-konice.cz). 

• K úniku osobních dat může dojít stejně přes tak přes rodičovský jako přes žákovský účet.

• Nepřihlašujte se do systému z cizích zařízení (internetové kavárny, knihovny, apod.).

• Udržujte svůj operační systém v dobrém stavu, vyhněte se rizikovému chování na Internetu. 
Operační systém kompromitovaný škodlivým kódem (viry, trojské koně, malware) může 
vést i ke kompromitaci (vyzrazení) účtu ve webové aplikaci.

• Pokud sdílíte s jinou osobou v domácnosti jeden uživatelský účet v operačním systému, 
nepoužívejte funkci uložení hesla ve webovém prohlížeči. Obecně (nejen kvůli Bakalářům) 
je lepší i v domácnosti používat pro přihlášení k operačnímu systému oddělené účty.

• Žákovský účet není totožný s rodičovským, i když aplikace po přihlášení žáka na pohled 
vypadá stejně jako po přihlášení rodiče. U jména přihlášeného uživatele je vždy uvedeno, 
kdo je přihlášen (žák/rodič). Je třeba, aby rodiče drželi svoje heslo v tajnosti před dětmi, 
aby si v systému udrželi věrohodnou identitu. 

• Je třeba mít na vědomí, že identita rodičů daná přihlášením do aplikace má stejnou 
váhu, jako jejich podpis v papírové ŽK.

Základní škola a gymnázium města Konice, příspěvková organizace – návod k webové aplikaci           str. 4

mailto:novotnym@gymnazium-konice.cz


2.5 První vstup do systému
Webová aplikace se vzhledem k uživateli chová jako webová stránka. Ve webovém prohlížeči 
přejděte na adresu  zsgk.bakalari.cz . Objeví se přihlašovací stránka:

Pokud potřebujete heslo, klikněte na odkaz Zapomenuté heslo.
• Budete vyzváni k zadání vašeho e-mailu.
• Pokud je e-mail v pořádku, systém vám pošle e-mailovou zprávu. Pokud máte ve škole více 

dětí, dá vám před potvrzením vybrat, ke kterému chcete heslo změnit.
• Vstoupíte do své e-mailové schránky a v obdrženém e-mailu podle pokynů kliknete na 

odkaz.
• Zobrazí se stránka, kde si uvedete svoje nové heslo. Na této stránce je uveden i požadavek 

na složitost hesla.
• Pokud máte ve škole více dětí, vytvořte si postupně uvedeným způsobem hesla pro všechny.

Nyní se můžete přihlásit do systému.
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3 Ovládání webové aplikace

3.1 Můj přehled (úvodní stránka)
Po přihlášení se zobrazí úvodní stránka, na které jsou panely Průběžná klasifikace a Oznámení. 
Více viz obr.:

U panelů lze měnit jejich velikost nebo je i skrýt pomocí ikonky v pravém horním rohu panelu. 
Panely můžete obnovit do původního stavu pomocí ikony přeškrtnutého oka v pravém dolním rohu 
stránky.
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3.2 Klasifikace
Položka Klasifikace obsahuje dvě podpoložky: Průběžná klasifikace a Výchovná opatření.

3.2.1 Průběžná klasifikace

3.2.2 Výchovná opatření

Zde se zobrazují výchovná opatření (napomenutí tř. uč., důtka tř. uč., pochvala tř. uč. pochvala 
ředitele školy)
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3.3 Komens
Systém Komens slouží k posílání zpráv mezi uživateli webové aplikace (ředitelství, učitelé, rodiče).
Práce s ním je do jisté míry podobná e-mailu, systém Komens však nabízí možnosti navíc. 
Komunikace probíhá mezi jednoznačně identifikovanými účastníky, odesílatel vidí, kteří konkrétní 
adresáti si zprávu otevřeli, je možné si vyžádat potvrzení od adresáta. Stejně jako e-mail, i Komens 
umožňuje ke zprávám přikládat soubory.

3.3.1 Poslat zprávu
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3.3.2 Přijaté zprávy
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3.3.3 Odeslané zprávy

Informace o přečtení zprávy je uváděna ve tvaru zlomku. Za lomítkem je počet lidí, kterým jste 
zprávu poslali, před lomítkem je počet lidí, kteří již zprávu četli. Po kliknutí na ukazatel přečtení se 
zobrazí jmenný seznam adresátů rozčleněný na ty, kteří ještě nečetli a ty, kteří již četli.

Základní škola a gymnázium města Konice, příspěvková organizace – návod k webové aplikaci           str. 10



3.3.4 Nástěnka

Nástěnka je rozdělena na nástěnku školy a nástěnku třídy. Novinky z nástěnky jsou zobrazeny i v 
bloku Oznámení na úvodní stránce.

3.4 Nástroje
Tato položka má následující podpoložky: Přehled přihlášení, Propojení účtů, Změna hesla, 
Nastavení. Pro rodiče s více dětmi je užitečná funkce Propojení účtů.

3.4.1 Propojení účtů

Pro rodiče s více dětmi na škole by znamenala práce s webovou aplikací neustálé přihlašování a 
odhlašování při přecházení mezi účty. Toto řeší funkce Propojení účtů:
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Po zadání přihlašovacích údajů účtu, který chcete připojit, se tento účet propojí s aktuálním účtem:

Připojit můžete libovolné množství účtů, od kterých máte přihlašovací údaje. Nemůžete připojit 
účet, který je již připojen k jinému účtu.

Mají-li rodiče na škole více dětí než 2, je doporučeno postupovat tak, že z účtu jednoho dítěte 
připojí účty všech ostatních dětí.

Propojením účtů se nijak neruší možnost běžného přihlášení do jednotlivých účtů.
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Pokud již jsou účty propojeny, lze mezi nimi snadno přepínat pomocí nabídky uživatele v pravém 
horním rohu okna:
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