
Bakaláři 

webová aplikace, mobilní aplikace 

stručný návod pro rodiče 

 

Doporučujeme:  

a) nesdělujte své přihlašovací údaje svým dětem ani 

nikomu jinému  

b) přihlašovací údaje neukládejte v prohlížeči  

c) po ukončení práce se odhlaste (možné zneužití Vašeho 

přihlášení)  

 

Rodiče i žáci se přihlašují pomocí přihlašovacích údajů, které 

obdrželi ve škole. Rodičovský přístup má více oprávnění a 

možností, proto není vhodné sdělit přístupové údaje pro 

rodiče dětem.  

Pro přihlášení do aplikace můžete využít:  

a) mobilní aplikaci Bakaláři (stažení zdarma v Google Play 

Store nebo App Store) 

b) webových stránek  

 



Mobilní aplikace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po přihlášení uvidíte uvítací stránku. 

 

 

Zde vyhledejte naši školu nebo napište 

adresu serveru Bakalářů 



Webová aplikace 

Spusťte si webový prohlížeč. Buď zadejte přímo adresu 

Bakalářů nebo je můžete vyhledat na našem webu 

www.1zsrako.cz. 

Odkazy na Bakaláře najdete pod všemi hlavními menu a také 

v patičce titulní stránky (viz strana 1). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zde si můžete 

zkontrolovat, zda jste 

skutečně na stránkách 

naší školy 

Zde napište přihlašovací 

jméno, které jste 

obdrželi. 

Zde napište heslo, které 

jste obdrželi. 

http://www.1zsrako.cz/


Po přihlášení 

Po přihlášení se dostanete do webového prostředí, kde si 

pomocí nabídky po levé straně zvolíte potřebnou aplikaci. 

Na úvodní obrazovce se zobrazuje průběžná klasifikace, 

upozornění na aktuality, domácí úkoly žáků a upozornění na 

nové známky. 

 

 

  

  



Klasifikace 

Klasifikace umožňuje rodičům zobrazit průběžnou klasifikaci 

aktuálního pololetí a podívat se na případná výchovná opatření 

udělená žákovi. 

U známky se objeví i váha známky. 

Váha známky 

Váha známky vyjadřuje její důležitost v klasifikaci - vyšší váha 

znamená větší důležitost. Na naší škole se používají tyto váhy 

známek: 1, 2, 3, 4, 5. 

Váhu jednotlivých známek určuje vyučující s ohledem na 

charakter a povahu předmětu. 

Výuka 

V této nabídce najdete aktuální rozvrh, suplování, zadané 

domácí úkoly, přehled předmětů s vyučujícími a výukové 

zdroje dodávané společností Bakaláři. 

 

  



Plán akcí 

V nabídce se zobrazují akce, které škola pořádá, případně se 

jich účastní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Průběžná absence 

V této nabídce se zobrazují informace o absenci Vaší 

dcery/syna. 

Nástroje 

V nástrojích si můžete propojit své účty, pokud máte na škole 

více dětí, abyste se nemuseli přihlašovat vícekrát, změnit si 

heslo. 

 


