
Aplikace Bakaláři 

Používáme pro žáky 5. – 9. tříd 
 

Přihlášení do aplikace 
Na přihlašovací stránku aplikace Bakaláři se dostanete buď kliknutím na odkaz na webových stránkách naší školy 

(www.zssmprelouc.cz) – v menu poslední záložka Bakaláři nebo zadáním adresy https://zssmprelouc.bakalari.cz. 

 

 
 

Po zadání přihlašovacího jména a hesla, které Vám vygeneruje škola, a kliknutí na tlačítko „Přihlásit“ se přihlásíte ke 

svému účtu Bakaláři. Přihlašovací údaje dostanou rodiče na informačním dnu 8. 1. 2020 oproti podpisu. Pokud se inf. 

dne nemůžete zúčastnit, domluvte si s TU jiný termín a čas osobní návštěvy. 

 

Úvodní stránka 
Po úspěšném přihlášení se Vám zobrazí úvodní strana. V pravém horním rohu je jméno žáka, do jehož složky jste se 

přihlásili. Středová pracovní plocha obsahuje upozornění na aktuality - nové známky, suplování, docházka.  

V levé části stránky naleznete jednotlivé oddíly aplikace Bakaláři. Jednotlivá okna si můžete na stránku libovolně 

rozmístit jejich přetažením na požadované místo. 

 

 

http://www.zssmprelouc.cz/
https://zssmprelouc.bakalari.cz/


Klasifikace 
V oddíle Klasifikace (po jeho rozbalení) získáte přehled o všech známkách žáka.  

Průběžná klasifikace je vlastně elektronická žákovská knížka 

Pololetní klasifikace - souhrn všech známek na vysvědčení za dobu školní docházky 

Výchovná opatření - souhrn pochval, napomenutí, důtek 

Opravné zkoušky - souhrn všech OZ za dobu školní docházky 

 

Výuka 
Oddíl Výuka slouží ke zveřejňování informací týkajících se výuky. Naleznete zde informace o rozvrhu, suplování a 

přehled předmětů, které Vaše dítě má. Rozvrh lze přepínat na „Tento týden“, „Příští týden“ nebo „Stálý rozvrh“.  

 

Průběžná absence 
V oddílu Průběžná absence se můžete přepínat mezi kartami Zameškanost v předmětech a Přehled absence. 

Zameškanost v předmětech Vám ukáže u každého předmětu celkový počet odučených hodin, počet zameškaných 

hodin a procentuální absenci v daném předmětu (věnujte jí pozornost, při vysoké absenci může dojít k nehodnocení 

žáka z daného předmětu a odložené klasifikaci). 

Přehled absence potom obsahuje počet zameškaných hodin za každý měsíc, který si můžete ještě rozkliknout na 

jednotlivé dny.  V pravém horním rohu lze zobrazit sledované období: K dnešku, za 1. pololetí, za 2. pololetí nebo 

od – do.  

Veškerou absenci omlouvejte jako dosud, prostřednictvím žákovské knížky. 

 

Ztráta nebo Změna hesla 

Pokud heslo ztratíte, domluvte se na osobní schůzce s TU, který Vám heslo opět předá. Není možné přihlašovací 

údaje sdělovat telefonicky, smskou, e-mailem…. (platnost GDPR). 

Pokud Vám nevyhovuje heslo, které se generuje automaticky, je možnost si jej změnit v oddílu Nástroje, pododdílu 

Změna hesla. Je nutné zadat stávající a dvakrát stejné nové heslo. V tom případě ale vezměte na vědomí, že při jeho 

ztrátě nebo zapomenutí musíte kontaktovat TU a správce ICT Vám vygeneruje heslo nové. To je možné bezplatně 

pouze jednou, druhé a každé další generování bude zpoplatněno.  

 

Mobilní aplikace Bakaláři pro Android 
Pokud máte zájem přihlašovat se do systému Bakaláři z tabletu nebo chytrého mobilního telefonu, je k dispozici 

aplikace Bakaláři. Ke stažení je na App Storu, Microsoft Storu nebo na Google Play. 

 

 

V případě jakýchkoli problémů, dotazů a nejasností kontaktujte našeho ICT správce: milos.pulpan@zssmprelouc.cz 

  

Veškerá další korespondence – omlouvání žáků, změny v rozvrhu hodin, výběr peněz… bude zatím stále probíhat 

v listinné podobě přes ŽK. 

 

 

  
 

mailto:milos.pulpan@zssmprelouc.cz

