Základní škola Dobřany
Elektronická žákovská knížka (EŽK) - návod pro rodiče
Přihlášení
1. Do internetového prohlížeče zadejte adresu webových stránek ZŠ Dobřany www.zsdobrany.cz a
klikněte na ikonu „Vstup do Bakalářů“, popř. využijte odkaz https://zsdobrany.bakalari.cz/login.

2. Vložte své uživatelské údaje, které vám zaslala třídní učitel –
uživatelské jméno a heslo.
Přidělené heslo si můžete změnit (postup je popsán níže
v tomto návodu). Dodržujte prosím zásady bezpečného hesla
(počet znaků, kombinace malých a velkých písmen, číslic, …).

Informace o žákovi
Po úspěšném přihlášení se zobrazí hlavní stránka webové aplikace. V pravém horním rohu uvidíte jméno
svého dítěte. V prostřední části vidíte rychlý náhled a poslední změny. Velikost jednotlivých dlaždic si můžete
změnit (nastavení přes tři tečky). V levém sloupečku si vyberete, které informace chcete zobrazit.

Obrázek - Elektronická ŽK
Můj přehled – po kliknutí se přepnete výchozí stránku aplikace.
Klasifikace – po kliknutí se rozbalí další nabídka, pro přehled o aktuálním hodnocení zvolte „Průběžná
klasifikace“. V hlavní části aplikace uvidíte přehled známek v jednotlivých předmětech. Kromě známky vidíte
také typ známky (důležitost, značení písmeny A – I, nejvyšší důležitost A, dále pak sestupně) a datum, kdy
byla známka zapsaná do Elektronické žákovské knížky. Je možné na jednotlivou známku kliknout a zobrazit
další podrobnosti – titulek (popis známky), typ a váhu (důležitost známky, váha známky je číselné vyjádření
typu). Přehled známek je možné přepnout na chronologické zobrazení napříč předměty podle data, kdy byla
známka zapsaná.
Kromě průběžné klasifikace je možné zobrazit pololetní hodnocení (i zpětně) a také udělená kázeňská
opatření, popř. opravné zkoušky.

Výuka (obrázek Elektronická ŽK) - V této nabídce je možné zobrazit aktuální
rozvrh hodin a aktuální suplování (změna rozvrhu na konkrétní den). Platí
pouze při prezenční výuce.
V položce přehled předmětů naleznete seznam vyučujících jednotlivých
předmětů.
Domácí úkoly – tato položka nebude využívaná, domácí úkoly při distanční
výuce jsou zadávány přes jednotné prostředí MS Teams.

Komens - jedná se o nástroj sloužící ke komunikaci, oproti běžné žákovské
knížce nabízí možnost oboustranné komunikace. Po rozkliknutí se zobrazí tři
možnosti. Přes příkaz poslat zprávu může kontaktovat ředitele školy, třídního
i další učitele. V přijatých zprávách uvidíte informační zprávy od vyučujících
(tímto se mohou doplňovat Jiná sdělení v běžné ŽK). V odeslaných zprávách
naleznete přehled vašich zpráv odeslaných v minulosti.

Průběžná absence – zatím nebude využívána.
Online schůzky – také nebudou využívány, ZŠ Dobřany pro tyto účely využívá MS Teams.

Změna přístupového hesla
1. Po úspěšném přihlášení v levém sloupečku klikneme na Nástroje.

2. Vybereme možnost Změna hesla.

3. Otevře se nové okno s možností změny hesla. Zadejte původní heslo a 2x nové heslo.
Nezapomeňte uložit heslo zeleným tlačítkem Změnit heslo.

Mobilní aplikace
1. Stáhněte si aplikaci Bakaláři OnLine (dostupná pro android i pro iOS).
Pozor - vyhledávač může najít i starší verzi, použijte tu s touto ikonou:
2. Nainstalujte a spusťte aplikaci.
3. Přihlášení:
Zvolte „Přidat nový profil“. Nejprve najděte naši školu – do
vyhledávání zadejte „Dobřany“ a vyberte školu.
(políčko se vyplní)
Poté zadejte stejné přihlašovací
údaje jako do webové aplikace.
Je hotovo, o známkách, ale také o svém rozvrhu a suplování
máte přehled v mobilu.

