Informace o školním informačním systému Bakaláři – elektronická žákovská knížka
Přihlašovací stránka:

Z důvodu lepší ochrany dat přihlašovací údaje neměníme. Pokud žák nebo rodič přihlašovací údaje ztratí,
případně se vyskytnou nesrovnalosti, je nutné si je osobně znovu vyzvednout v kanceláři školy u paní Dariny
Hüblové. Hesla nebudou zasílána přes email nebo prostřednictvím žáků.
Po přihlášení do systému se zobrazí úvodní obrazovka, kde jsou zobrazeny aktuální informace pro daného žáka
(poslední přihlášení, nové známky, plánované akce).

Nabídka Osobní údaje
Osobní údaje každého žáka jsou vedeny v matrice školy. Prosíme o průběžnou kontrolu těchto dat a v případě
jakékoli změny o okamžité nahlášení třídnímu učiteli.

Nabídka Klasifikace
V sekci klasifikace si můžete prohlížet:
1. Průběžná klasifikace – přehled klasifikace v jednotlivých předmětech v aktuálním pololetí včetně váženého
průměru, podle kterého se počítá výsledná známka (číslo zelenou barvou). Známka zobrazená červenou barvou
je nově zapsaná. Při příštím přihlášení k účtu se zobrazí již v černé barvě.
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V pravé části okna lze řadit známky podle zadaných parametrů a nastavit možnosti zobrazení klasifikace:




doplňující informace k jednotlivým známkám (typ známky, datum, průměr, poznámky)
detail jednotlivých známek
období pro přehled známek.

Kliknutím na konkrétní předmět lze zobrazit známky s podrobnými informacemi v daném předmětu. V případě,
že se v přehledu místo známky objeví písmeno, jeho vysvětlivku najdete kliknutím na ikonku s informacemi
(vpravo).

2. Pololetní klasifikace – přehled známek na vysvědčení v aktuálním roce a předchozích letech studia.
Prohlížení lze nastavit jako přehled známek nebo jako souhrn informací včetně absence a průměru známek.
3. Výchovná opatření – udělené pochvaly nebo kárná opatření.
4. Opravné zkoušky – přehled případných opravných zkoušek.
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Nabídka Výuka
V sekci Výuka lze zobrazit:
1. Rozvrh třídy - lze zobrazit stálý rozvrh, rozvrh na aktuální případně příští týden. Poslední dvě možnosti
umožňují zobrazit případné změny oproti stálému rozvrhu (kulturní nebo sportovní akce třídy, suplování,
zkrácené vyučování apod.). Kromě předmětu je pro danou hodinu uveden vyučující a místnost, kde bude
probíhat výuka.

2. Suplování - lze zobrazit aktuální změny v rozvrhu na tento a příští týden
3. Přehled předmětů - zde je uveden seznam předmětů s vyučujícím ve třídě žáka.

Nabídka Plán akcí
V sekci Plán akcí lze zobrazit naplánované akce pro dané období
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Nabídka Nástroje
V sekci Nástroje lze využít tyto volby

1. Přehledy přihlášení - slouží k zobrazení přehledu přihlášení.
2. Nastavení - slouží k nastavení barevného schématu prostředí.

3. Spojení účtů - tato možnost je vhodná pro rodiče, které mají na škole více dětí.

Vypracovala Mgr. Simona Kubátová
simona.kubatova@centrum.cz
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