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Získání přístupových údajů pro zákonné zástupce 
1. Napište svůj e-mail do dotazníku při zápisu dítěte do školy, případně ho pošlete školnímu 

správci Bakalářů (razimova@krestanskaskola.cz). 

2. Správce Bakalářů Vám při zápisu Vašeho dítěte do matriky automaticky vygeneruje přístup. 

3. Zadejte do příkazového řádku svého prohlížeče adresu bakalari.krestanskaskola.cz. Na této 

adrese se později budete přihlašovat. 

4. Klikněte na „Zapomenuté heslo“. 

 
5. Zadejte e-mail, který jste uvedli v dotazníku nebo ho zaslali správci Bakalářů, a klikněte na 

„Pokračovat“. 

 
6. Jestliže je Váš e-mail uložen v databázi, bude Vám na něj odeslána zpráva s přihlašovacím 

jménem a odkazem na změnu hesla. Jakmile si nastavíte heslo, můžete se na odkazu 

bakalari.krestanskaskola.cz přihlásit. 

a. Heslo musí obsahovat: 

i. alespoň 1 malé písmeno 

ii. alespoň 1 velké písmeno 

mailto:razimova@krestanskaskola.cz
bakalari.krestanskaskola.cz
bakalari.krestanskaskola.cz
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iii. alespoň 1 číslice 

iv. délka hesla musí být alespoň 8 znaků 

7. Pokud se Vám zobrazí informace o tom, že Váš e-mail nebyl nalezen v databázi školy, 

kontaktujte správce Bakalářů (razimova@krestanskaskola.cz). 

8. Pro jednodušší ovládání si poté můžete stáhnout Bakaláře jako aplikaci do svého mobilního 

telefonu. Aplikace je dostupná pro operační systémy iOS i Android.  

9. Prosím, nesdělujte dětem své přístupové údaje. Pokud budou mít zájem, dostanou své vlastní. 

Na druhém stupni zde žáci mají nejen elektronickou žákovskou knížku, ale také jim sem 

učitelé zapisují domácí úkoly, posílají zprávy (Komens) ad. Je tedy žádoucí, aby si zřídili svůj 

vlastní přístup. 

 

Propojení rodičovských účtů pro zákonné zástupce s více dětmi na škole 
Máte-li na naší škole zapsaných více dětí, je možné si účty propojit, abyste se nemuseli ke každému 

dítěti přihlašovat zvlášť. 

1. Nejprve je potřeba si vygenerovat přístupové údaje ke všem dětem a ke každému z nich se 

alespoň jednou přihlásit. 

2. V kolonce „Nástroje“ klikněte na propojení účtů. 

 
3. Pokud jste se ke každému dítěti minimálně jednou přihlásili, program vás již dále navede. 

 

 

mailto:razimova@krestanskaskola.cz
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Získání přihlašovacích údajů pro žáky 
1. Napište svůj e-mailový účet, k němuž si pamatujete heslo, správci Bakalářů (osobně nebo na   

e-mail razimova@krestanskaskola.cz). 

2. Počkejte, než vám správce Bakalářů odpoví, že je Váš e-mail zadán v databázi. 

3. Zadejte do příkazového řádku svého prohlížeče adresu bakalari.krestanskaskola.cz. Na této 

adrese se budete později přihlašovat. 

4. Klikněte na „Zapomenuté heslo“. 

 
5. Zadejte e-mail, který jste uvedli v dotazníku nebo ho zaslali správci Bakalářů, a klikněte na 

„Pokračovat“. 

 
6. Jestliže je Váš e-mail uložen v databázi, bude Vám na něj odeslána zpráva s přihlašovacím 

jménem a odkazem na změnu hesla. Jakmile si nastavíte heslo, můžete se na odkazu 

bakalari.krestanskaskola.cz přihlásit. 

a. Heslo musí obsahovat: 

i. alespoň 1 malé písmeno 

ii. alespoň 1 velké písmeno 

iii. alespoň 1 číslice 

iv. délka hesla musí být alespoň 8 znaků 

7. Pokud se Vám zobrazí informace o tom, že Váš e-mail nebyl nalezen v databázi školy, 

kontaktujte správce Bakalářů (razimova@krestanskaskola.cz). 

mailto:razimova@krestanskaskola.cz
bakalari.krestanskaskola.cz
bakalari.krestanskaskola.cz
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8. Pro jednodušší ovládání si poté můžete stáhnout Bakaláře jako aplikaci do svého mobilního 

telefonu. Aplikace je dostupná pro operační systémy iOS i Android.  

Průvodce školním systémem Bakaláři (webová aplikace) 
1. Po přihlášení do webové aplikace se vám zobrazí úvodní stránka. Na levé straně můžete najít 

lištu s jednotlivými moduly Bakalářů. Na hlavní ploše najdete několik panelů, které vám 

zjednoduší hledání nejdůležitějších informací (oznámení, průběžná klasifikace, domácí úkoly, 

plán akcí ad.). Můžete si přenastavit pořadí panelů, případně některý skrýt. 

2. Lišta s jednotlivými moduly: 

a. Klasifikace – zde najdete průběžnou klasifikaci a pololetní klasifikaci za všechna již 

uzavřená období.  

i. Po rozkliknutí známky v průběžné klasifikaci můžete nalézt bližší informace 

(váha známky, titulek známky apod.). Váha známky znamená, jakou 

důležitost daná známka má v celkovém průměru – tzn. jedna jednička s váhou 

5 má stejnou váhu jako pět jedniček s váhou 1. 

 
b. Výuka – v tomto modulu můžete nalézt rozvrh, seznam domácích úkolů s datem 

odevzdání, přehled předmětů s jejich vyučujícími (včetně jejich e-mailových adres) 

a přehled výuky (tzn. téma v třídní knize u jednotlivých předmětů). 

 
c. Plán akcí – obsahuje informace o jednotlivých akcích, které škola pořádá nebo se jich 

účastní. Po rozkliknutí dané akce si ji můžete přidat do svého Google kalendáře. 

 
d. Průběžná absence – zde naleznete seznam hodin, na nichž vaše dítě chybělo a je 

potřeba ho omluvit (přes Komens). Dále modul obsahuje seznam již omluvené 



Veškeré obrazové přílohy pochází ze školního systému Bakaláři. 

 

7 

 

absence, pozdních příchodů, dřívějších odchodů, neomluvené absence a nezapočtené 

absence. 

e. Ankety – tento modul slouží pro vyplnění anket zveřejněných některým členem 

pedagogického sboru. 

f. Komens – zde naleznete komunikační kanál mezi učiteli, žáky a rodiči. Učitelé vám 

sem budou zasílat informace o akcích, chování vašeho dítěte ad. Zároveň modul 

slouží také jako omluvný systém. Prosím, pište sem omluvenky absencí. Při posílání 

zprávy si můžete vybrat adresáta i typ zprávy (obecná nebo omluvení absence). 

           
Nástěnka slouží pro informace, které by neměly být ztraceny v množství obecných 

zpráv. 

Informace o příchozí zprávě naleznete na úvodní stránce v panelu s oznámeními. 

 
Pokud je součástí zprávy žádost o její potvrzení, prosím, abyste tak učinili. Potvrzení 

přečtení vyžadujeme u zpráv s důležitými informacemi. Dokud zprávu neoznačíte 

jako přečtenou, bude se vám v oznámeních zobrazovat jako nepřečtená. 

 
g. Dokumenty – zde můžete nalézt zveřejněné soubory jednotlivých vyučujících. 

Jestliže vyučující tento modul využívá, klikněte na složku s jeho jménem.  

h. Knihovna – naše škola modul knihovny využívá pouze informačně. 

i. Nástroje – zde naleznete přehled svých přihlášení, propojení účtů (pokud na naši 

školu dochází více vašich dětí), změnu hesla a nastavení. 
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j. O aplikaci – zde naleznete informace o používání cookies v aplikaci Bakaláři. 

 


