
Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace 

Informace k přechodu školy na elektronické agendy 
 

 

Vážení žáci a rodiče, 

pod tíhou komplikací, které do vzdělávání v posledních dvou letech přinesla pandemie nemoci 

covid-19, ale i s ohledem na další technologický rozvoj, rozhodli jsme se, že od tohoto školního 

roku 2021/2022 přejdeme na některé agendy v elektronické podobě. To nám dovolí vést 

vybranou dokumentaci školy digitální formou, čímž získáváme virtuální, z pohledu současných 

potřeb školství by se dalo říci „bezbariérový“, prostor pro vzájemnou pedagogickou 

komunikaci, sdělování hodnocení, důležitých informací atd. Zkušenosti z pandemických 

uzávěr škol jasně ukázaly, že tzv. „papírová“ podoba komunikačního prostředku, je za určitých 

okolností přímo nevyhovující, nebo minimálně mnohem komplikovanější.  

Abychom tedy v budoucnu předešli těmto zatěžujícím situacím, budeme od tohoto školního 

roku používat tzv. elektronickou žákovskou knížku a elektronickou třídní knihu. Tyto digitální 

nástroje nám i Vám umožní plně komunikovat a plnit si své zákonné povinnosti ohledně 

předávání informací kdykoliv a odkudkoliv. Ačkoliv začátek práce s novými nástroji bude 

vyžadovat určitou vyšší míru nasazení a práce, věříme, že cvik, vzniklý pravidelným 

používáním, postupně případnou vyšší náročnost práce s digitálním nástrojem oproti tomu 

„papírovému“ vyrovná, a že si tak následně budeme už pouze užívat vytvořeného komfortu. 

Informační systém, ve kterém škola zatím vnitřně pracovala, je systém pro školy Bakaláři. 

Zmíněné digitální nástroje tak budou rovněž součástí tohoto systému a mají tak veškerou 

potřebnou úroveň zabezpečení, vlastní servis a uživatelskou podporu, a především jsou na 

mnoha školách prověřeny praktickým používáním. Z pohledu bezpečí a jistot tedy není potřeba 

mít žádné obavy. Elektronická žákovská knížka (v prostředí Bakalářů je tento nástroj nazýván 

Webová aplikace) slouží, stejně jako ta papírová, k informování o prospěchu a chování žáka, 

k přenášení důležitých informací např. o akcích školy a dále k řádnému omlouvání absence 

žáka ve vyučování. Elektronická třídní kniha je nástroj, který bude nadále fungovat především 

uvnitř školy, ale některé informace k výuce z něho mohou být rovněž přenášeny do elektronické 

žákovské knížky – Webové aplikace. Kromě možnosti pracovat s digitálními nástroji kdykoliv 

a odkudkoliv tak získáváte i daleko komplexnější přehled o dění ve škole. 

Uvedené elektronické agendy budou od 1. 9. 2021 využívat všechny třídy a žáci základní školy 

s výjimkou přípravné třídy. Dílčí výjimku jsme se pak ještě rozhodli udělit naším prvňáčkům. 

První třídy tak v rámci 1. pololetí budou využívat pouze elektronickou třídní knihu, k hodnocení 

prospěchu a chování žáka a omlouvání absence, bude po tuto dobu sloužit „papírová“ žákovská 

knížka. K tomuto rozhodnutí nás vedl fakt, že po dobu 1. pololetí jsou v první třídě v širší míře 

využívány i jiné formy hodnocení než klasifikace, což bychom do elektronické podoby nebyli 

schopni plnohodnotně přenést. Pro případ náhlé distanční výuky však bude i zde elektronická 

žákovská knížka připravena k okamžitému nasazení. 

Věříme, že i přes možné těžkosti v začátcích, bude pro nás i pro Vás tento krok opravdu tím 

krokem vpřed, jehož výhody budeme záhy jistě oceňovat. 

 

         Mgr. Jiří Sliacky, Ph.D. 

                  ředitel školy 

 

 

 



Základní informace k obsahu a ovládání Webové aplikace Bakaláři 

(elektronické žákovské knížky) 
 

Žáci a rodiče přistupují ke všem dostupným informacím ve Webové aplikaci (dále jen „WA“) 

prostřednictvím svého přihlášení k WA. 

 

Žák a rodič má vždy jiné přihlašovací údaje s rozdílnými oprávněními (některé kroky mohou 

provádět žák i rodič, k některým úkonům je oprávněn pouze rodič, např. omlouvání absence). 

Hned na počátku proto důrazně upozorňujeme, že z důvodu zachování tohoto rozdělení 

pravomocí je nezbytné, aby především rodiče (zákonní zástupci) nikomu jinému své 

přihlašovací údaje nesdělovali. Jako přísně soukromé by ale své přihlašovací údaje měli 

samozřejmě uchovávat i žáci. Škola totiž nemůže nést odpovědnost za jakékoliv změny či 

úniky dat, ke kterým by došlo vinou nedodržení této bezpečnostní zásady! 

 

Pro každého žáka školy je v systému Bakaláři vytvořen jeden účet jako žákovský a k němu je 

přiřazen vždy jeden účet s rodičovským oprávněním. Další přidělování plnohodnotných účtů 

systém bohužel neumožňuje! Pokud ale rodiče potřebují zřídit ještě třetí účet k jednomu žákovi, 

je možné vygenerovat ještě tzv. dohledový účet, který už ale, jak sám název napovídá, nemá 

veškerá ovládací oprávnění a slouží tak především k získávání informací o prospěchu, chování, 

akcích atd.  

 

Jestliže má rodič na škole více jak 1 dítě, vygeneruje mu systém automaticky ke každému dítěti 

samostatné přihlašovací údaje s rodičovským oprávněním. Pokud si ale rodič přeje ovládat 

všechny účty svých dětí z jednoho přihlášení, lze po přihlášení do systému vytvořit propojení 

účtů a z jednoho rodičovského přihlášení je potom možné přepínat mezi až třemi žákovskými 

účty. Propojení žákovských účtů mezi sebou pochopitelně systém neumožní. 

 

Prvotní přihlašovací údaje do WA získá žák ve škole od třídního učitele v rámci 

třídnických hodin 2. 9. 2021. Žákovi budou rovněž předány přihlašovací údaje pro rodiče, 

protože z organizačních důvodů není v našich silách v co nejkratší době zajistit přímé 

předání každému rodiči individuálně. S ohledem na výše uvedenou zásadu přísného 

soukromí přihlašovacích údajů ale žádáme rodiče, aby při prvním přihlášení do WA své 

přihlašovací heslo změnili! Při volbě nového hesla dbejte prosím obecných bezpečnostních 

doporučení o jeho podobě. 

 

Vnitřní prostředí WA je podle našeho názoru uživatelsky velice přívětivé a především 

intuitivní, takže věříme, že po bližším prozkoumání budou běžným uživatelům ty základní 

funkce a jejich umístění zřejmé. Samozřejmě zde ale poskytneme i odkazy k základním 

návodům ovládání WA. 

 

Přístup (přihlášení) do WA je možný na adrese: https://skolavranovice.bakalari.cz/ 

Přístupový link bude i na webových stránkách školy skolavranovice.cz – na liště hlavního menu 

volba „Pro přihlášené“ a následně odkaz Webová aplikace Bakaláři. 

 

Webové stránky poskytovatele systému Bakaláři: https://www.bakalari.cz/ 

 

Hlavní informace k obsahu WA: https://www.bakalari.cz/Static/webapp 

 

Obsah nápovědy k jednotlivým funkcím: https://napoveda.bakalari.cz/index.html?indexw.htm 

 

https://skolavranovice.bakalari.cz/
http://www.skolavranovice.cz/
https://www.bakalari.cz/
https://www.bakalari.cz/Static/webapp
https://napoveda.bakalari.cz/index.html?indexw.htm


Podrobná nápověda k průběžné, čtvrtletní a pololetní klasifikaci a výchovným opatřením je pod 

odkazem Klasifikace – Klasifikace pro rodiče a žáky. 

 

Informace k zobrazení rozvrhu hodin je pod odkazem Výuka – Rozvrh a následném otevření 

rozklikávacího odkazu Rodiče a žáci. 

 

Nápověda k zobrazení přehledu předmětů žáka je pod odkazem Výuka – Přehled předmětů. 

 

Nápověda k zobrazení přehledu výuky žáka je pod odkazem Výuka – Přehled výuky. 

 

Podrobná nápověda k zobrazení průběžné absence žáka (ve WA záložka Výuka, odkaz 

Průběžná absence) je pod odkazem Absence – Průběžná absence. 

 

Komunikační částí WA, která umožňuje zasílání informací, hodnocení chování žáka 

a omlouvání absence, jsou tzv. Komens. 

Video s přehledem funkcí Komens je dostupné na YouTube účtu Bakalářů zde. 

 

Nápověda k odesílání zpráv v modulu Komens je pod odkazem Komens – Poslat zprávu. 

 

Nápověda k přijatým zprávám v modulu Komens je pod odkazem Komens – Přijaté zprávy. 

 

Nápověda k nástěnkám v modulu Komens je pod odkazem Komens – Nástěnka. 

 

Nápověda ke změně hesla je pod odkazem Nástroje – Změna hesla. 

 

Nápověda k propojení účtů je pod odkazem Nástroje – Spojení účtů. 

 

Zřízení dohledového účtu nelze provést z uživatelského rozhraní, protože jsou k němu potřeba 

administrátorská oprávnění. Rodiče, kteří by měli zájem o zřízení dohledového účtu, musí 

nejprve s touto žádostí kontaktovat ředitele školy na mailu jiri.sliacky@skolavranovice.cz. 

 

Pro přístup z jiných „chytrých“ zařízení než z počítače, lze do zařízení s operačním systémem 

Android a iOS nainstalovat oficiální aplikaci systému Bakaláři. Tu lze stáhnout pro zařízení 

s operačním systémem Android zde, pro zařízení iOS zde. 

 

V případě jakýchkoliv problémů či nejasností u WA se nejprve obracejte na příslušné třídní 

učitele, pokud Vám ze své pozice nebudou moct pomoci, pak se obracejte na ředitele školy, 

veškeré kontakty jsou k dispozici na webu školy. 
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