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BAKALÁŘI 

Webová aplikace BAKALÁŘI obsahuje: 

 Osobní údaje žáka - dle výběru, rodiče mohou nejen kontrolovat, zda škola eviduje 

správné údaje (telefony, adresy...), systém umožňuje i přímé ohlašování změn přes www. 

 Pololetní klasifikace - kompletní pololetní klasifikace ve všech ročnících od počátku 

studia, přehled zameškaných hodin atd. 

 Průběžná klasifikace - přehled všech průběžně zadaných známek - lze volit, zda 

zobrazovat i témata, váhy známek, poznámky, průměr apod. 

 Průběžná docházka - napojení na modul Třídní kniha - evidence zameškaných hodin - 

zobrazení po dnech, měsících, ale i přímo po vyučovacích hodinách. 

 Výchovná opatření - přehled třídních důtek, pochval atd. za aktuální pololetí nebo za celé 

studium. 

 Rozvrh - tabulka rozvrhu, a to buď stálý rozvrh, nebo aktuální rozvrh včetně změn 

způsobených suplováním. 

 Třídní kniha - možnost zápisu hodin do elektronické třídní knihy. 

 Vyučované předměty - seznam předmětů s učiteli, kteří daný předmět žáka vyučují. 

 Ankety - modul pro vyplňování anket pro žáky a rodiče. 

 Plán akcí - kalendář a seznam plánovaných akcí školy. 

 Komunikační systém školy - modul pro komunikaci mezi ředitelstvím, učiteli, rodiči, 

případně žáky (vedle nástěnek, obsahuje poznámky vyučujících k hodnocení žáků, 

omluvenky od rodičů). 

 

Přihlašovací údaje (přihlašovací jméno a heslo) obdrží student a jeho zákonný zástupce při 

zahájení studia. Údaje k přihlášení do informačního systému obdrží zvlášť žák a rodič jen osobně. 

Tyto údaje nelze rodičům sdělovat telefonem, e-mailem ani poslat po jiné osobě!!! 

Vámi zadané heslo nikdo ve škole neuvidí a nemá ani nijak možnost je přečíst v případě, že 

je zapomenete. V takovém případě Vám třídní učitel znovu vygeneruje nové přihlašovací jméno, 

heslo a předá Vám je pouze osobně. V případě, že přihlašovací údaje neznáte nebo máte problém 

s přihlášením, obraťte se k vyřešení Vašeho problému na svého třídního učitele. 

Přihlášení se provádí přes webové stránky školy http://109.80.240.192/bakaweb/login.aspx. 

Zkontrolujte si prosím v menu „Osobní údaje“ správnost položky e-mailová adresa rodičů.  

 

 

V Jihlavě dne 1. 9. 2016       Ing. Dušan Hasoň 

     ředitel školy 

http://109.80.240.192/bakaweb/login.aspx

