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1 Úvodní obrazovka 
Po přihlášení se zobrazí úvodní obrazovka, kde máte přehled o nově získaných známkách, nově zadaných 

domácích úkolech a nových zprávách. 

Déle zde najdete aktuální rozvrh svého dítěte a případné suplování. 

 

Kliknete-li na nové známky, zobrazí se vám přehled známek v daných předmětech. Ty známky, které jsou 

červeně, jsou nově získané a dosud jste je neviděli. 

 

Kliknete-li na úvodní obrazovce na Nové zprávy, zobrazí se přehled zpráv. Zprávy s červeným vykřičníkem 

jsou zprávy nové a nepřečtené. 

 

Aby se zpráva s vykřičníkem již nezobrazovala jako nepřečtená, je nutné ji rozkliknout, tj. zobrazit její 

obsah. 

Pokud si odesílatel přeje potvrzení o přečtení, je nutné kliknout na Potvrdit přečtení. 
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Rozkliknutá zpráva s celým obsahem: 

 

Červeně jsou i na úvodní obrazovce nově zadané domácí úkoly. Po rozkliknutí se zobrazí jejich přehled: 
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2 Absence žáka 

2.1 Zjištění přehledu absence 
Zavedením elektronické ŽK si rodič může neustále a snadno kontrolovat, zda žák řádně chodí do školy a zda 

má všechnu absenci včas a řádně omluvenu. 

Zvolíme Absence → Průběžná absence 

 

Následně se objeví tabulka přehledu absence. Vpravo nahoře se můžete vybrat, za jaké období školního 

roku se má tabulka zobrazit. 

 

Pokud nevyhovuje tabulkový přehled, lze si zvolit přehled v podobě výpisu (seznamu) absence. Tuto volbu 

provedeme vpravo nahoře, kde místo volby Tabulka zvolíme Seznam: 

 

Výklad symbolů v absenci žáka: 

 

Žák chyběl ve škole, ale rodič ještě absenci neomluvil. 

Již omluvená absence. 

Neomluvená hodina, tj. absence nebyla včas a řádně omluvena. 

Pozdní příchod žáka na hodinu. 

Žák odešel z hodiny dříve. 

Žák byl na akci školy (soutěž, olympiáda aj.), absence se nezapočítává do statistiky. 
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2.2 Omlouvání absence 
Zvolíme Komens → Poslat zprávu 

 

Poté jako typ zprávy zvolíme Omluvení absence a napíšeme text omluvenky, tj. za které období žáka 

omlouváte a co bylo příčinnou jeho nepřítomnosti. Žáka lze takto omluvit i předem, pokus víte termín 

nepřítomnosti. 

Stiskneme tlačítko Odeslat zprávu 

 

Pozn.: 

Je nutné zvolit typ zprávy Omluvení absence, neboť se omluvenky speciálně ukládají, aby byly snáze 

dohledatelné a vytisknutelné. 

2.3 Zameškanost v předmětech 
Elektronická žákovská knížka umožňuje zjistit rodiči, jakou má žák celkovou zameškanost ve vyučovaných 

předmětech. 

Zvolíme Absence → Zameškanost v předmětech 
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Výpis zameškanosti ve vyučovaných předmětech: 
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3 Klasifikace 

3.1 Průběžná klasifikace 
V průběžné klasifikaci má rodič nepřetržitě přehled o výsledcích vzdělávání svého dítěte. 

Zvolíme Klasifikace → Průběžná klasifikace 

 

Výpis průběžné klasifikace: 

Vpravo nahoře si můžete vybrat období, ze kterého chcete udělat výpis. 

 

Zaškrtnete-li Detail, zobrací se detailní výpis známek: 
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Zjištění z čeho byla daná známka udělena: 

Máme-li výpis známek, stačí nám pro zjištění, z čeho byla daná známka udělena, zajet kurzorem myši na 

danou známku a chvilku vyčkat. 

Po chvíli se objeví titulek známky: 

 

Další možností, jak zjistit, z čeho dané známky jsou, lze tak, že stiskneme levé tlačítko myši na názvu 

předmětu. 

 

Poté se zobrazí detailní výpis známek v daném předmětu včetně váženého průměru: 

 

Pozn.: 

Váha známky určuje důležitost (velikost) známky. Může nabývat hodnot 1 až 10, čím větší váha, tím větší 

důležitost známky. Tuto váhu si dle náročnosti a časové dotace testu/zkoušení určuje vyučující každého 

předmětu. 

Vážený průměr s velkou shodou odpovídá výsledné známce v daném předmětu ve čtvrtletí/pololetí, 

tj. výsledné známce na vysvědčení. 

Vážený průměr není aritmetický průměr! 

Nejen průběžnou klasifikaci, ale i vše si můžete samozřejmě prostřednictvím svého webového prohlížeče 

vytisknout na tiskárně. 

Použité symboly v klasifikaci: 

A Žák v době testu chyběl na hodině, test nepsal. 

U Žák v době testu na hodině byl, ale na danou látku chybět, tj. z testu byl uvolněn. 

X Žák daný test psal, ale nebyl z něj hodnocen. 

N Žák v době testu na hodině byl, ale nepsal jej. Byl zaměstnán jinou činnosti. 

? Plánovaný test, plánovaná klasifikace. Vyučující může oznámit test dopředu. 
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3.2 Pololetní klasifikace 
V elektronické žákovské máte i přehled o pololetní klasifikaci během celé docházky. 

Zvolíme Klasifikace → Pololetní klasifikace 

 

Výpis pololetní klasifikace: 

 

Dále je možné si vygenerovat souhrny pololetní klasifikace. Stačí vpravo nahoře zvolit Souhrny: 

 

3.3 Výchovná opatření 
V této volbě naleznete vý 
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Výpis výchovných opatření: 
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4 Výuka 

4.1 Rozvrh 
V tomto menu naleznete aktuální rozvrh svého dítěte. 

Zvolíme Výuka → Rozvrh 

 

4.2 Suplování 
V této nabídce naleznete výpis aktuálního suplování. 

Zvolíme Výuka → Suplování 

 

4.3 Domácí úkoly 
V této nabídce naleznete výpis domácích úkolů. 

Zvolíme Výuka → Domácí úkoly 

 

Pozn.: 

Domácí úkoly, které jsou po termínu, zmizí až potom, co je vyučující uzavře. 
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4.4 Přehled předmětu 
V přehledu předmětů je výpis předmětu a vyučujících, které vaše dítě v daném roce má. 

Zvolíme Výuka → Přehled předmětů 

 

4.5 Přehled výuky 
V přehledu výuky naleznete aktuální přehled učiva v daném předmětu. Odpadá vám tedy zjišťování učiva 

u učitelů, tj. jejich obíhání. Vždy tedy víte, co se probírá a co se tedy má vaše dítě učit. 

Zvolíme Výuka → Přehled výuky 

Volbu předmětu provedete vpravo nahoře 
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5 Komens 

5.1 Přijaté zprávy 
Zde naleznete přehled všech přijatých zpráv (nejen nových). 

Zvolíme Komens → Přijaté zprávy 

 

5.2 Odeslané zprávy 
Zde naleznete přehled všech vámi odeslaných zpráv. 

Zvolíme Komens → Odeslané zprávy 

 

5.3 Nástěnka 
V této nabídce naleznete zprávy hromadné povahy pro třídu nebo celou školu. 

Zvolíme Komens → Nástěnka 
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6 Osobní údaje 
V této nabídce si může zkontrolovat aktuálnost vašich osobních údajů. Budete-li chtít své osobní údaje 

změnit, je nutné zaškrtnout vpravo nahoře volnu Umožnit změny. 

Zvolíme Osobní údaje → Přehled osobních údajů 

 

Pozn.: 

Osobní údaje se zaktualizují až po schválení správcem systému Bakaláři. Chcete-li zasílat na váš e-mail 

upozornění na novou zprávu apod., je nutné vyplnit položku E-mailová adresa rodičů. 

 


