
 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ УЧНІВ ТА БАТЬКІВ PRO ВИКОРИСТАННЯ 
ЕЛЕКТРОННИХ КОМУНІКАЦІЙ у бакалаврів 

 
Шановні користувачі,  

Повідомляю, що  для спілкування в школі використовується система бакалаврів та 

eŽK (електронна книга учнів),   доступ до облікових записів мають усі батьки та учні.  
Нові учні отримують доступ від класних керівників. 
1-й і 2-й клас не має електронного наŽK, він використовується тільки з 3-го класу, але у 
них також є паролі для зв'язку. 
 

✓ Кожен учень і законний опікун має свій оригінальний логін і пароль, який дозволить 
їм авторизуватися в системі - отриманий на замітку від класного керівника. 

✓ Запис в eŽK - це  
1. через сайт школи (www.zsht.cz), де в лівому меню (синє поле) можна знайти 

посилання на бакалавра на головній сторінці. Після натискання ви побачите 
логін і пароль, які отримали на квитках. 

2. через мобільний додаток на телефоні - завантажте додаток "Холостяк" - 
онлайн на мобільний, дайте йому відкрити, відповідно до міста або поштового 
індексу виберіть місто, виберіть школу, він запропонує URL =натисніть на 
вставити URL і вже відкрийте дані входуe в The Bachelors, які ви можете 
зберегти для повторного використання програми. При використанні програми на 
мобільному телефоні ви можете вибрати отримання повідомлення про новий 
запис вібрації і т.д. в налаштуваннях. 

✓ У разі втрати даних доступу необхідно подати заявку на отримання нових і забрати 
їх особисто у класного керівника. Пароль не може бути змінений самим 
користувачем.  
 

✓ Вчителі можуть використовувати систему Komens для написання повідомлення 
учням, батькам, інформації про зміну розкладу або виховному заході за межами 
будівлі школи. Це повідомлення з'явиться, як тільки ви введете  
система після введення логіна і пароля.  

✓ Законний опікун використовує "Холостяка-Коменса" для вибачень і взаємного 
спілкування з викладачами. 
 

Додаткова інформація  
✓ Законний опікун регулярно знайомить себе з інформацією на дошках оголошень в 

eŽK, це підтверджується входом в eŽK. Таким чином, школа має можливість 
перевірити, чи взяли батьки інформацію до відома.  

✓ У тому випадку, якщо у представника немає  можливості авторизуватися в  
eŽK ні з комп'ютера, ні по телефону, він особисто домовиться з класним 
керівником про форму передачі інформації про користь і поведінку з вересня. 

✓ Персональні дані дитини, оцінки, освітні заходи та інші дані, які батько отримує в 
електронній книзі учня, належать до конфіденційних персональних даних, до яких 
мають доступ лише законні представники учня та учень. Звертаємо увагу батьків на 
те, що в разі передачі даних доступу іншим особам Закон про захист персональних 
даних дотримуватися не буде.  
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