
Manuál pro rodiče – webová aplikace (elektronická ŽK) 

Vážení rodiče, 

od školního roku 2020/2021 přechází naše škola na elektronickou žákovskou knížku. Najdete v ní 
známky svých dětí a informace od pedagogů. V tomto manuálu bychom Vás rádi seznámili s tím, jak 
se s elektronickou žákovskou knížkou pracuje.  

1. Jak se k elektronické žákovské knížce dostanu? 

Elektronická žákovská knížka (tzv. webová aplikace) je dostupná přes webové rozhraní 
bakalari.zsmozartova.cz 

Můžete si ji stáhnout také jako aplikaci do svého telefonu, pro systém Android zde: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.bakalari.mobile&hl=cs , pro iOS zde: 
https://apps.apple.com/cz/app/bakal%C3%A1%C5%99i-online/id1459368580 . Název účtu si zvolte 
libovolný, např. jméno Vašeho dítěte.  

Pokud ještě nemáte přihlašovací jméno a heslo, obdržíte je od třídního učitele. Kdybyste měli 
problémy s přihlášením, obracejte se na Mgr. Lenku Mauderovou 
(lenka.mauderova@zsmozartova.cz) 

 

2. Jak si můžu prohlížet známky svého dítěte? 

Po přihlášení do webové aplikace uvidíte úvodní obrazovku. Na ní naleznete nejnovější známky. 
Pokud se chcete podívat i na známky starší, klikněte vlevo na záložku "Klasifikace". Známky mohou 
mít různé váhy podle důležitosti. Informaci o tom, jaké váhy který učitel používá, najdete na nástěnce 
třídy ve webové aplikaci nebo se zeptejte přímo vyučujícího. 

 

3. Kde najdu zprávy od učitelů a vychovatelek? 

Nejnovější zprávy se vám zobrazí také na úvodní obrazovce. Pokud na zprávu kliknete, zobrazí se vám 
celá. Mnohdy po vás učitelé budou chtít potvrzení o tom, že jste zprávu četli. V tom případě Vás 
prosíme o to, abyste zprávy potvrzovali. 

Starší zprávy si přečtete tak, že kliknete v levé liště na záložku "Komens", na přijaté zprávy. 

Prostřednictvím systému Komens ve webové aplikaci se také budete dozvídat to, že byla Vašemu 
dítěti udělena pochvala třídního učitele, pochvala ředitele školy, napomenutí třídního učitele, třídní 
nebo ředitelská důtka a snížený stupeň z chování. 

 

4. Mohu i já poslat zprávu učiteli? 

I rodiče mohou posílat přes webovou aplikaci zprávy učitelům. Kliknete v levé liště na záložku 
"Komens", napsat zprávu a vyberete, komu chcete zprávu poslat. Pokud potřebujete třídního učitele 
informovat o tom, že je Vaše dítě nemocné a kdy se pravděpodobně vrátí do školy, můžete využít 
opět záložku "Komens“. 

 



5. Co se ještě z webové aplikace dozvím? 

Můžete nahlížet do rozvrhu svého dítěte, uvidíte i suplování. Můžete si prohlížet plán akcí školy. Na 
nástěnce najdete informace o akcích školy, o třídních schůzkách a konzultacích. 

 

6. Co ve webové aplikaci nenajdu? 

Ve webové aplikaci nenajdete jednotlivé pochvaly, poznámky, informace o tom, co Vaše dítě 
zapomnělo, ani informace o přijetí peněz. K předávání těchto informací slouží tištěná žákovská 
knížka. 

 

7. Jak si mohu změnit své heslo? 

Pokud se k webové aplikaci přihlásíte přes webové rozhraní (bakalari.zsmozartova.cz), najdete 
v levém sloupci záložku „Nastavení“. Když na ni kliknete, rozbalí se seznam, v němž je jednou 
z položek „Změna hesla“. 


