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Elektronická žákovská knížka 

Přihlášení 
Do internetového prohlížeče zadejte adresu https://dukelska.bakalari.cz popřípadě použijte odkaz z našich 

webových stránek . 

 

 

 

  

Zadejte uživatelské jméno, které 

jste obdrželi od školy 

(přihlašovací jméno nelze měnit) 

Jméno je ve tvaru: 

r.jmeno01234 – pro rodiče 

z.jmeno01234 – pro žáka 

Zadejte přihlašovací heslo, které 

jste obdrželi od školy, a klikněte 

na tlačítko Přihlásit . 
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Úvodní obrazovka 
Po úspěšném přihlášení uvidíte úvodní obrazovku. 

 

 

Osobní údaje 
Zde mohou rodiče kontrolovat, zda škola eviduje správné údaje (adresy, telefony, …) Tyto položky nelze měnit. 

Pokud zjistíte chybné údaje, nebo se některé údaje změnily, kontaktujte prosím třídního učitele. 

 

  

Odhlášení uživatele. 

Rychlý přehled novinek, nových zpráv,  

suplování, klasifikace, informace 

o rozvrhu atd.  Hlavní nabídka.  

Jednotlivé bloky je možné 

chytit za rámeček a uspořádat 

si je podle svého. 

Přepínání 

propojených účtů. 

Přehled osobních údajů žáka,  

informace o trvalém pobytu, osobní  

údaje zákonných zástupců žáka. 
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Průběžná klasifikace 
Zde naleznete přehled všech průběžně zadaných známek. 

 

 

Pololetní klasifikace 
Kompletní pololetní klasifikace ve všech ročnících od začátku studia, přehled zameškaných hodin atd. 

 

  

Kliknutím na danou známku 

o ní získáte bližší informace. 

Kliknutím na + zobrazíte 

u daného předmětu všechny 

známky a informace. 

Přehled 

známek. 
Přehled průměrů, 

zameškaných hodin.  
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Rozvrh 
Zobrazení rozvrhu, jak stálého, tak aktuálního (včetně změn suplování). 

 

 

Plán akcí 
Zobrazení naplánovaných akcí 

 

  

Přepínání mezi 

aktuálním a stálým 

rozvrhem. 

Nastavení 

časového období. 

Přesun na následující 

,či předchozí období 

(týden, měsíc, 

pololetí). 

Kliknutím na hodinu 

zobrazíte informace 

o dané hodině. 
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Průběžná absence 
Evidence docházky v jednotlivých předmětech nebo v jednotlivých měsících a dnech. 

 

 

 

 

  

Nastavení časového 

období, ke kterému 

se má absence zobrazit. 

Druh absence: absence, omluvená 

absence, neomluvená absence, 

pozdní příchod, nezapočtená 

absence, brzký odchod. 

Kliknutím na + rozbalíte konkrétní 

měsíc a v tabulce se zobrazí počet 

zameškaných hodin v daném dnu. 
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Modul Komens 
Modul Komens slouží ke komunikaci mezi školou, rodiči a žáky. 

Odeslání zprávy škole 
Rodič může škole zaslat dva typy zpráv a to Obecná zpráva, nebo Omluvení absence. 

POZOR: Typ zprávy Omluvení absence je zatím možné použít pouze po dohodě s třídním učitelem. Uvolňování žáků 

během vyučování a omlouvání z TV (je přítomen, ale necvičí) vyžaduje škola zatím výhradně prostřednictvím 

omluvného listu. 

 

 

Příjem a potvrzení zprávy 
Tento oddíl slouží pro čtení a potvrzení přijatých zpráv.  

 

 

1)  Zvolit položku 

Poslat zprávu. 

2)  Zvolit typ zprávy. Pokud zvolíte 

Omluvení absence, položka 

komu se nastaví automaticky 

na třídního učitele a nejde 

změnit.  

4)  Napsat zprávu. Pokud 

požadujete potvrzení přečtení 

zprávy, je potřeba zatrhnout 

položku s potvrzením. 

5)  Pro odeslání kliknout 

na tlačítko Odeslat. 

3)  Nastavit položku Komu 

(ředitelství, učitel, …) 

a ve druhé položce zvolit 

konkrétního vyučujícího. 

Seznam 

přijatých zpráv. Vysvětlivky. 

Oranžový štítek H znamená, 

že zpráva se vztahuje k hodnocení 

(pochvala, poznámka). 

Kliknutím na daná tlačítka 

zobrazíte zprávy za určité 

období. 
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Potvrzení zprávy 

 

 

1) Kliknutím na zprávu 

ji otevřete v pravé 

části a můžete 

potvrdit její přečtení. 

2) Kliknutím na „zatržítko“ 

Potvrdit přečtení potvrdíte 

přečtení zprávy. „Zatržítko“ 

i červené kolečko na začátku 

zprávy zmizí. 
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Modul GDPR 
Modul GDPR slouží k potvrzení či zamítnutí souhlasů vydaných školou. 

Potvrzení souhlasu 
V modulu GDPR je třeba klinout na položku přehled souhlasů. 

 

 

 

Nevyřešený souhlas. 

Kliknutím na souhlas se zobrazí 

jeho detaily a je možné 

ho vyřešit. 

Vyřešený souhlas. 

Kliknutím na tlačítko 

Souhlasím, potvrdíte 

souhlas. 
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Nástroje 
Slouží pro nastavení prostředí, propojení účtů a změnu hesla. 

Propojení účtů 
Pokud máte na škole více dětí, můžete je propojit na jedno přihlašovací jméno. 

 

 

Změna hesla 
V menu nastavení klikněte na položku Změna hesla. 

 

  

Zadejte přihlašovací 

jméno dalšího dítěte. 

Zadejte heslo dalšího 

dítěte a klikněte na 

tlačítko Propojit. 

Slouží k rozpojení 

všech účtů. 

Sem zadejte původní 

heslo. 

Sem zadejte nové 

heslo. 

Sem zopakujte nové 

heslo (pro kontrolu) a 

poté klikněte na 

tlačítko Změnit heslo. 
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Ostatní nastavení 
Slouží pro nastavení jazyka, modulu Komens, domácích úkolů, rozvrhu a úvodní stránky. 
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Mobilní aplikace Bakaláři 
Rodiče a žáci mohou používat také mobilní verzi systému Bakaláři a to pro systémy Android a IOS. Aplikace 

je intuitivní a ovládá se velice podobně jako internetová verze. 

První přihlášení 

 

 

  

Pomocí tlačítka Vyhledat školu najděte 

naši školu, nebo do kolonky zapište 

přímo adresu 

https://dukelska.bakalari.cz/bakaweb/. 

Přihlašovací jméno a heslo použijte 

stejné jako pro internetovou verzi. 

Pokud zatrhnete položku Přihlásit 

trvale, nebudete muset pokaždé 

vyplňovat přihlašovací údaje. 

Karta Účty slouží pro vytvoření více 

profilů pro přihlášení (například pokud 

máte na škole více dětí). 
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Úvodní obrazovka 
Při kliknutí na jednotlivé ikony přecházíte do konkrétních modulů.  

  

  

Kliknutím zobrazíte postranní 

menu, kterým se můžete 

rychle přepínat mezi 

jednotlivými moduly. 
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Jednotlivé moduly 
Přehled jednotlivých modulů. 
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