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 Jak se do bakaláře dostanu?

 
 

 

Do systému Bakalář se jako žáci dostanete 

přes Vstup pro rodiče, který najdete na 

webové stránce naší školy a to přímo na 

úvodní straně.  



 

  

Zde zadáte Vaše 

uživatelské jméno a heslo, 

které jste obdrželi.  



 

 

 

 

 

 

Úvodní stránka 

Je tu přehled aktuálních informací týkající se rozvrhu, 

domácích úkolů, suplování a pod.  



Rozvrh hodin 

 

 

 

 

 

Kliknutím na předmět se Vám otevře modrá informační tabulka se zadáním, 

poznámkou a s domácím úkolem (D), pokud byl zadán.  

Chci mít lepší 

přehled o 

domácím 

úkolu? 

Klik sem !!! 



Domácí úkol  (Jak se vyznat a jak s tím pracovat ) 

 

 

 

 

 

Kliknutím na 

ikonku letadla, 

můžete úkol 

zaslat přes 

bakalář.  

Zelená  fajfka znamená, že jste úkol odevzdali a byl učitelem 

přijat.  

Červený křížek znamená, že je úkol nesplňený a je poslední den  

s tím něco udělat.  

Pokud jste úkol zaslali a učitel ho otevřel, uvidíte ikonku 

otevřené obálky. Učitel úkol zkontroluje a pokud bude 

vyhovovat, přijme ho. Když je úkol přijat, uvidíte zelenou fajfku.  

Pokud bude učitel požadovat opravu, pošle Vám zprávu a 

uvidíte obálku zavřenou. Kliknutím na ní budete moci na zprávu 

reagovat.  

Tady máte k dispozici přílohy k domácímu úkolu. Pokud 

Vám ikonka přílohy nebo zaslání elektronicky(letadla) 

chybí, učitel ji nezadal. Řešte pak přímo s učitelem daného 

předmětu.  



Chci otevřít přílohu 

 

 

 

 

Pokud budete mít přílohu otevřete jí tak, že 

přesunete kurzor myši na ikonku a pak 

kliknutím na výběr si můžete přílohu stáhnout. 

Ujistěte se, že máte kompatibilní program, 

kterým přílohu (formát )otevřete. Pokud 

nemáte Microsoft Office ani podobný program, 

existuje „ Open Office“, který je zdarma a 

otevřete tím většinu formátů od Microsoft 

Office.  



Chci zaslat úkol přes Bakaláře 

 

 

 

 

1. Pokud byste chtěli poslat úkol elektronicky přes bakaláře, musíte mít u 

úkolu ikonku letadla. Pokud tam není, není možné úkol přes bakaláře zaslat. 

Na ikonku klikněte a otevře se Vám textové okno.  

 

3. Nebo poslat úkol jako 

přílohu.  

2. Tady můžu napsat žádaný text.  
Hotovo??? 

Odešlu  



Komens  (Zasílání zpráv a příloh učitelům) – Chci poslat učiteli zprávu 

 

 

 

 

2. V kolonce Komens, 

otevřu „Poslat zprávu“ 

4. Vyberu si komu chci zprávu zaslat  

3. Chci poslat přílohu  

1. Odešlu  



Chci poslat přílohu 

 

 

 

1.Kliknutím na 

přílohu se otevře 

okno.  

2.Vyberu si z počítače co 

potřebuji a přiložím . Pozor, 

soubor nesmí být větší než 

4MB.   

3.Odešlu  



Přijaté zprávy 

 

 

 

1. Červená tečka znamená, že odesílatel 

vyžaduje potvrzení o přijetí.  
Tady najdete seznam 

všech zpráv. Klikněte na 

zprávu a ta se Vám 

otevře na pravé straně   

2. To potvrdíte tady 

Odešlu zprávu zpět odesílateli. 

Zprávy může mazat jenom ten, kdo je vytvořil. 

Pokud nechcete přijaté zprávy vidět, tak je 

můžete tzv. „potlačit“.  



Nástěnka 

 

 

V kolonce „ Nástěnka“, můžete vidět aktuální informace 

týkající se buď celé školy nebo jenom Vaší třídy.  


