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Elektronické domácí úkoly 

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. 

 

 

Přepnutí na domácí úkoly 
V hlavní nabídce „Výuka“ vyberte „Domácí úkoly“. Tímto se dostanete do seznamu zadaných úkolů.  

 

  

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. 

Stanovené datum 

pro odevzdání 

domácího úkolu 

Datum zadání 

domácího úkolu 
Odevzdání 

domácího úkolu 

Seznam připojených 

souborů od 

vyučujícího 
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Odevzdání domácího úkolu 
Kliknutím na šipku na konci řádku v seznamu úkolů otevřete okno pro odevzdání domácího úkolu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zde zapíšete postup a 

výsledky domácího úkolu 

Můžete poslat i přílohu 

(například vyfocený 

pracovní list) 

Tlačítkem odešlete 

domácí úkol 

Seznam připojených 

souborů od žáka 
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Komentáře k domácímu úkolu 
K odevzdanému domácímu úkolu může vyučující poslat komentář. Toto poznáte podle zavřené obálky na konci řádku 

v seznamu úkolů. 

 

 

 

 

 

 

Oprava domácího úkolu 
Pokud v komentáři zjistíte, že v úkolu máte chybu, můžete znovu poslat opravený úkol. 

  

Kliknutím otevřete 

konverzaci k domácímu 

úkolu. 

Kliknutím otevřete okno 

pro odevzdání opravy 

úkolu. 
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Odevzdaný a odsouhlasený domácí úkol 
Zelené „zatržítko“ na začátku řádku v seznamu značí odsouhlasený úkol. 
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