
 

INFORMACE PRO ŽÁKY A RODIČE PRO POUŽÍVÁNÍ 

ELEKTRONICKÉ komunikace v Bakalářích 
 

Vážení uživatelé,  

informuji, že na škole se ke komunikaci používá systém Bakaláři a eŽK (elektronická žákovská 

knížka), přístup do účtů mají všichni rodiče a žáci. Noví žáci obdrží přístup od třídních učitelů. 
1. a 2. tř. nemá elektronickou ŽK, ta se používá až od 3. třídy, ale pro komunikaci mají hesla také.   

 

 Každý žák a zákonný zástupce má své originální uživatelské jméno a heslo, které mu umožní 

přihlášení do systému- obdržel na lístečku od třídního učitele.  
 Vstup do eŽK je  

1. přes webové stránky školy (www.zsht.cz), kde naleznete odkaz na Bakaláře na úvodní 

stránce v levém menu (modrý rámeček). Po rozkliku se objeví přihlašovací údaje- přihlašovací 
jméno a heslo, které jste obdrželi na lístečcích. 

2. přes mobilní aplikaci v telefonu- stáhnout aplikaci Bakaláři- online do mobilu, dát otevřít, 

dle města nebo PSČ vybrat město, vybrat školu, nabídne to URL=kliknete na vložit URL a již 

se otevřou přihlašovací údaje do Bakalářů, které si můžete uložit pro opakované používání 
aplikace. Při užití aplikace v mobilu si v nastavení můžete navolit upozornění na nový záznam 

vibrací apod. 

 V případě ztráty přístupových údajů je nutné zažádat o nové a vyzvednout je osobně 
u třídního učitele. Heslo si uživatel nemůže změnit sám.  

 Učitelé mohou prostřednictvím systému Komens napsat zprávu žákům, rodičům, informaci o 

změně rozvrhu, či vzdělávací akci mimo budovu školy. Tato zpráva se zobrazí hned po vstupu do  
systému po zadání přihlašovacího jména a hesla.  

 Zákonný zástupce využívá Bakaláře- Komens pro omluvenky a vzájemnou komunikaci 

s pedagogy. 

 

Doplňující informace  
 Zákonný zástupce se pravidelně seznamuje s informacemi na nástěnkách v eŽK, toto stvrzuje 

přihlášením do eŽK. Škola tak má možnost kontroly, zda rodiče vzali informace na vědomí.  

 V případě, že zák. zástupce nemá možnost se k eŽK přihlašovat ani z počítače ani přes 

telefon, domluví si osobně s třídním učitelem formu předávání informací o prospěchu a 

chování od září. 
 Osobní údaje dítěte, jeho známky, výchovná opatření a jiné údaje, které rodič získá  

v elektronické žákovské knížce, patří k citlivým osobním údajům, ke kterým mají přístup pouze 

zákonní zástupci žáka a žák. Upozorňujeme rodiče na skutečnost, že v případě předání 

přístupových údajů jiným osobám, nebude dodržen zákon o ochraně osobních údajů.  

 

Mgr. Macháčková Jiřina, řed.š. 

 

 


