Návod k elektronické žákovské knížce
Vážení rodiče,
tento návod Vám má pomoci zorientovat se ve webové aplikaci Bakaláři – ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA.
Hlavní výhody elektronické žákovské knížky:
Elektronická žákovská knížka je systém, který vám umožňuje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
získávat informace o studiu Vašeho dítěte prostřednictvím internetové sítě.
Tímto informačním kanálem škola oznamuje prokazatelným způsobem změny v rozvrhu a
vzdělávací akce mimo budovu školy.
Máte okamžitý přehled o klasifikaci a chování Vašeho dítěte (známky, neomluvené hodiny,
nepřítomnost ve výuce, kázeňská opatření).
Jednoduše omlouváte Vaše dítě z výuky v souladu s podmínkami stanovenými ve školním
řádu školy.
Odpadá časté úmyslné či neúmyslné zapomínání a ztráta papírové žákovské knížky.
Zabezpečení aplikace:
Pro elektronickou žákovskou knížku je na naší škole použit systém Bakaláři. Každý rodič a
žák (od 6. ročníku) bude mít své originální uživatelské jméno a heslo, pomocí kterého pouze
jemu budou zpřístupněny určené informace.
Přístup k elektronické žákovské knížce a návod k používání:
Zákonní zástupci obdrží své originální přístupové údaje.
Žáci tyto údaje obdrží od třídního učitele.
Vstup do systému bude přes www.zspredlice.cz - Internetová ŽK
Po kliknutí budete přesměrováni na přihlašovací stránku aplikace, kde vyplníte přihlašovací
jméno a heslo a kliknete na „Přihlásit“.
Po úspěšném přihlášení se Vám zobrazí úvodní strana.
Úvodní strana
V pravém horním rohu je informace, že jste přihlášeni do složky žáka jako rodič. Úvodní
stránka obsahuje upozornění na zadané domácí úkoly, na nové známky, suplování, nejbližší
akce školy nebo třídy, kontakty a informace o posledním přihlášení.
Komens
Jedná se o systém pro oficiální komunikaci mezi školou a rodiči. Zde zasíláte omluvenky
absence, zprávy učitelům, učitel informuje o aktualitách k provozu školy…

Postup omlouvání absence:
1. Klikněte na „Poslat zprávu“
2. Vyberte typ zprávy – Omluvení absence
3. Napište omluvenku (např. 1.9. – 4.9. 2019 byl syn nemocen)
4. Klikněte na „Odeslat zprávu“
5. Zpráva bude odeslána třídnímu učiteli
Omluvenku je třeba zaslat nejdéle do 3 dnů po návratu do školy! Omlouvání absence
plně nahrazuje omluvenku v klasické papírové ŽK.
Aplikace pro mobilní zařízení s OS Android je ke stažení z Google play, aplikace pro
systém iOS je ke stažení z App Store. Aplikace pracují na tabletech i na chytrých telefonech.
Spojení více účtů – pokud máte v naší škole více dětí, je možné používat iŽK pod jedním
přihlášením. Použijete funkci Spojení účtů a vyplníte přihlašovací údaje pro další účet.

