
Bakaláři - žákovská knížka je oficiální aplikace pro jednodušší přístup k systému.  

Rodiče a žáci mohou nyní nově využívat Bakaláře - žákovskou knížku na svých 
mobilních zařízeních s operačním systémem Android nebo IOS (tablet, mobilní 
telefon)ne bo se přihlásit přes webové stránky školy (www.zsrynovice.cz, odkaz 
Bakaláři) 

Bakaláře na mobilní zařízení stáhnete zdarma na Google Play nebo v App storu. 
Aplikace umožňuje přístup k zobrazování známek, rozvrhu a suplování, domácích 
úkolů, absence a dalších informací podobně jako ve webové aplikaci. Více informací 
na http://bakalari.cz/mobilniaplikace/android.aspx 

Výhody 

 pohodlné ovládání - vytvořeno přímo pro Android 4.0 (a vyšší) 
 bezplatné používání 
 režim offline umožňuje žákům stáhnout data doma a pak ve škole prohlížet 

např. rozvrh a suplování i bez připojení k internetu 
 uživatel může být na svém zařízení připojen bez opakovaného přihlašování 
 pro rodiče pohodlné přepínání mezi účty více dětí i na různých školách 

Pro přihlášení použijte adresu serveru získanou z URL řádku vašeho 
prohlížeče https://bakalari.zsrynovice.cz/. Login a heslo získáte u třídního 
učitele.  

 

 

http://www.zsrynovice.cz/
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.impire.bakalari.student&hl=cs


O PROGRAMU BAKALÁŘI 

Tento program ve škole používáme k vedení povinné pedagogické dokumentace. Vy 
se můžete přihlásit a uvidíte údaje Vašeho dítěte, detailní přehled o jeho prospěchu, 
docházce, rozvrhu, atd. Hlavní výhodou tohoto rozhraní je jeho přístupnost, z 
kteréhokoliv místa na světě, kde je připojení k internetu. 

Přístup do webové aplikace BAKALÁŘI 

Přihlašovací údaje Vám poskytne třídní učitel Vašeho dítěte, našeho žáka. Zákonným 
zástupcům předáváme vstupní údaje na první třídní schůzce příslušného školního 
roku. Pokud Vaše dítě dochází do školy i v dalších letech, vstupní údaje jsou stále 
platné. V případě ztráty vstupních údajů máte možnost si vyžádat přihlašovací údaje 
přes e-mail třídního učitele. V případě, že postupujete dle výše uvedeného a 
přihlášení se Vám nedaří, informujte PaedDr. Věru Lindnerovou 
(vera.lindnerova@zsrynovice.cz), která vám poskytne potřebnou podporu. 

 

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE VIDÍ: 

Průběžná klasifikace - (elektronická žákovská knížka) přehled všech průběžně 
zadaných známek - lze volit, zda zobrazovat i témata, váhy známek, poznámky apod. 

Průběžná docházka - napojení na modul Třídní kniha - evidence zameškaných hodin - 
zobrazení po dnech, měsících, ale i přímo po vyučovacích hodinách. 

Absence - může tak okamžitě reagovat na případné záškoláctví svého dítěte 

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. 

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

Plán akcí - kalendář a seznam plánovaných akcí školy. 

Komens – komunikační systém školy – nástěnka, odeslané a přijaté zprávy, 
omluvenky ... 

Třídní učitelé a vedení školy vidí v přehledech všechny zákonné zástupce a žáky, kteří 
se do systému Bakaláři přes webovou aplikaci přihlásili. 

Žák vidí stejné položky jako zákonný zástupce a má své vlastní unikátní přihlašovací 
údaje. 

 

mailto:vera.lindnerova@zsrynovice.cz

