WEBOVÁ APLIKACE PROGRAMU BAKALÁŘI
Program Bakalář je jednotný systém dat umožňující dokonalé využití všech údajů. Je v něm
vedena kompletní administrace dat žáků a učitelů, klasifikace žáků, úvazky a rozvrhy tříd, průběžná
docházka a absence žáků, třídní kniha apod.
Do tohoto systému lze nahlížet pomocí webové aplikace, kde si můžou rodiče
prohlédnout všechny aktuální informace. Naše škola využívá následující oblasti:
−

−

−
−
−

a žáci

klasifikace:
−
průběžná klasifikace
−
pololetní klasifikace - kompletní pololetní klasifikace ve všech ročnících od počátku studia
−
výchovná opatření - přehled výchovných opatření (třídní důtky, pochvaly…) za aktuální
pololetí nebo za celé studium
−
opravné zkoušky
výuka:
−
rozvrh – aktuální rozvrh třídy
−
suplování
−
domácí úkoly
−
přehled předmětů - seznam předmětů a učitelů, kteří daný předmět vyučují v daném
ročníku
−
přehled výuky
absence:
−
průběžná docházka - evidence zameškaných hodin
komens:
−
komunikační rozhraní rodič – učitel – přímé posílání zpráv třídnímu učiteli, vedení školy
nebo vyučujícímu v dané třídě
osobní údaje žáka – osobní údaje každého žáka, z důvodu ochrany dat nepřístupné.

Přihlášení
Přihlášení do systému je možné z webových stránek školy www.zsalsova.cz – odkaz Bakaláři – odkaz
Z domova.

Přihlašovací stránka:

Z důvodu lepší ochrany dat přihlašovací údaje neměníme. Pokud žák nebo rodič přihlašovací
údaje ztratí, případně se vyskytnou nesrovnalosti, je nutné informovat třídního učitele.
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Po přihlášení do systému se zobrazí úvodní obrazovka, kde jsou zobrazeny aktuální informace
pro daného žáka (např. poslední přihlášení, vzkazy školy, důležité domácí úkoly apod.).

Osobní údaje
Osobní údaje každého žáka jsou vedeny v matrice školy. Z důvodu ochrany dat ale tyto údaje
přes webové rozhraní nezobrazujeme.
Nabídka Klasifikace
V sekci klasifikace si můžete prohlížet:
−

Průběžnou klasifikaci – přehled klasifikace v jednotlivých předmětech
v aktuálním pololetí včetně váženého průměru podle kterého se počítá výsledná známka (číslo
zelenou barvou). V pravé části okna lze nastavit možnosti zobrazení klasifikace:
−
−
−

doplňující informace k jednotlivým známkám (datum, nastavení zobrazení velikosti
známky podle váhy – čím větší známka, tím je důležitější, typ známky - např.
pětiminutovka, referát, ústní zkoušení apod.)
detail jednotlivých známek
období pro přehled známek.

Kliknutím na konkrétní předmět lze zobrazit známky s podrobnými informacemi v daném
předmětu. V případě, že se v přehledu místo známky objeví písmeno, jeho vysvětlivku najdete
kliknutím na ikonku s informacemi (vpravo).
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−

Pololetní klasifikaci - přehled známek na vysvědčení v aktuálním roce a předchozích letech
studia. Prohlížení lze nastavit jako přehled známek nebo jako souhrn informací včetně absence
a průměru známek.

−

Výchovná opatření – udělené pochvaly nebo kárná opatření.

−

Opravné zkoušky – přehled případných opravných zkoušek.

Nabídka Výuka
V sekci Výuka lze zobrazit:

−

Rozvrh třídy - lze zobrazit stálý rozvrh, rozvrh na aktuální případně příští
týden. Poslední dvě možnosti umožňují zobrazit případné změny oproti
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stálému rozvrhu (kulturní nebo sportovní akce třídy, suplování, zkrácené vyučování apod.).

Kromě předmětu je pro danou hodinu uveden vyučující a místnost, kde bude probíhat
výuka.

−

Domácí úkoly – tuto sekci můžou vyučující některých předmětů využívat pro zadání
dlouhodobých nebo důležitých úkolů. Nejsou zde ale vedeny všechny domácí úkoly.

−

Přehled předmětů – zde je uveden seznam předmětů s vyučujícím ve třídě žáka.

−

Přehled výuky – zde je zobrazena třídní kniha s detailním přehledem výuky
v jednotlivých hodinách jednotlivých předmětů. Tato sekce má velký význam zvláště
v případech absence dětí, kde je přesně uvedeno učivo, které se probíralo
v konkrétních dnech. V pravé části obrazovky se nastavuje předmět.
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Nabídka Absence
V sekci Absence lze sledovat docházku žáka s rozlišením na typ absence
(omluvená, neomluvená, nezapočtená…). Nastavení zobrazení absence a vysvětlivky pro jednotlivé
typy absence jsou uvedeny v pravé části okna. Tady lze také nastavit období pro zobrazení absence.

Nabídka Komens
Sekce Komens umožňuje komunikaci mezi školou a rodičem. Lze posílat učiteli
zprávu (omluvení absence, důležité informace…) s tím, že využití tohoto rozhraní je
vhodnější než běžná emailová korespondence, protože zprávy jsou umístěny do
jednotné a přehledné databáze.
Komunikovat lze přímo s třídním učitelem, s vedením školy případně s vyučujícími dané třídy.
Při výběru druhu zprávy „omluvení absence“ je jako adresát automaticky nastaven třídní učitel.
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