
Bakaláři – stručný návod pro rodiče 

Do aplikace Bakaláři se můžete přihlásit pomocí našich webových stránek 

https://zakovska.skolasatalice.cz/login 

Prosíme, nesdělujte z bezpečnostních důvodů své přihlašovací údaje nikomu jinému. 

Děkujeme! 

 

Nebo pomocí stažené aplikace v mobilu: 

 

¨ 

Po přihlášení přes naše webové stránky se dostanete do webového prostředí, kde si pomocí 

nabídky po levé straně zvolíte potřebnou aplikaci. 

https://zakovska.skolasatalice.cz/login


Na úvodní obrazovce se zobrazuje průběžná klasifikace, upozornění na aktuality, domácí 

úkoly žáků, upozornění na nové známky, rozvrh a suplování.  

V levém panelu vidíte záložky, které bakaláři nabízejí. Některé znáte z minulého školního 

roku. 

Novinkou tohoto roku 2021/2022 je systém KOMENS 

- tento systém slouží ke komunikaci mezi rodiči a vyučujícími  

-  komunikovat prostřednictvím tohoto systému můžete s ředitelstvím nebo 

jednotlivými vyučujícími  

- prostřednictvím systému je možné také odesílat omluvenky, které jsou akceptovány 

stejně, jako omluvenky v papírové formě  

- můžete si přehledně zobrazit přijaté a odeslané zprávy, nástěnku, udělená hodnocení 

žáků 

-  

Pokud chcete poslat obecnou zprávu nebo omluvenku musíte zvolit typ zprávy a příjemce! 

Stačí kliknout na „Poslat zprávu“. Obecná zpráva je obdoba emailu. Používá se, pokud  

chcete oslovit konkrétního učitele.  

 



 

Omluvení absence – slouží k zaslání omluvenky třídnímu učiteli

 

Přijaté zprávy a odeslané zprávy 

- zde najdete přehled všech svých zpráv 

- je možné filtrovat zprávy za týden, měsíc, pololetí nebo celý školní rok 

Další ikony v systému Bakaláři: 

Výuka  

- pod touto nabídkou se skrývá aktuální rozvrh, suplování, zadané domácí úkoly a najdete 

zde také přehled předmětů s vyučujícími a dostupné výukové zdroje dodávané společností 

Bakaláři  

 



 

Klasifikace  

- klasifikace umožňuje rodičům zobrazit průběžnou klasifikaci aktuálního pololetí a podívat se 

na případná výchovná opatření udělená žákovi  

Nástěnka  

- na nástěnce jsou zobrazeny informace týkající se celé školy nebo pouze třídy, do které 

chodí vaše dítě  

Rozvrh 

- u rozvrhu si můžeme volit, zda chceme vidět aktuální rozvrh pro tento týden, rozvrh na 

týden příští nebo stálý rozvrh beze změn 

Suplování 

- suplování slouží jako přehled všech změn, které se týkají daného studenta 

- je zobrazeno na aktuální a následující týden 

Domácí úkoly 

- pokud některý z vyučujících zadá prostřednictvím systému Bakaláři informaci o domácím 

úkolu, zobrazí se na této stránce informace o úkolu i pro rodiče 

Propojení účtů – více dětí na škole  

- v případě, že máte více dětí na naší škole, můžete si více účtů propojit v jeden; po přihlášení 

se budete moci jednoduše mezi sourozenci přepínat 

- přihlaste se do webové aplikace na adrese https://zakovska.skolasatalice.cz/login do 

jednoho účtu jako rodič 

- po přihlášení do webové aplikace si otevřete záložku Nástroje a dále Propojení účtů, 

zadejte přihlašovací údaje k dalšímu účtu a stiskněte tlačítko propojit, účty se propojí  

- po propojení účtů je možné se jednoduše přepínat mezi účty pomocí ikonky vpravo nahoře 

 

https://zakovska.skolasatalice.cz/login

