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Od školního roku 2020/21 zavádíme pak pro žáky druhého stupně online systém Bakaláři, který bude 

nahrazovat papírovou žákovskou knížku a zahrne i online komunikaci se zákonnými zástupci (např. 

možnost rozesílat zákonným zástupcům hromadné zprávy). 

Uvědomujeme si, že zavedení těchto aplikací může být pro rodiče a jejich děti náročné, proto se 

budeme snažit Vám jejich používání co nejvíce zjednodušit.  První věcí je tento návod, který 

podrobně rozepisuje, kde, co naleznete, nebo jak se přihlásíte do jednotlivých služeb. Také můžete 

využít technickou podporu: Mgr. Ondřej Pantlík, e-mail: ondrej.pantlik@zsbohun.cz, tel: 607 495 221 
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Bakaláři (Žákovská knížka, Komens) 

Webové rozhraní 
Každý rodič a žák dostal přihlašovací údaje vytištěné na papírku. Přihlašovací jméno rodiče obsahuje 

navíc oproti žákovskému jménu na konci písmeno r. Obecně je přihlašovací jméno několik písmen 

z příjmení a několik ze jména daného žáka. 

Přihlášení 

Web školy – www. zsbohun.cz 

 

Přejdete na stránku https://bakalari.zsbohun.cz:8443/bakaweb, kde vyplníte jmén o a heslo a jste 

uvnitř 

mailto:zsbohun@bohunovice.cz
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Změna hesla 

Doporučujeme změnit heslo oproti přednastavenému. Děje se tak v levé liště sekce Nástroje -> 

Změna hesla 
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Přehled 

Komens 
Tento modul slouží pro snadnou komunikaci zákonných zástupců a vyučujících. Velmi jednoduše zde 

můžete vyučujícímu poslat zprávu nebo vyučující Vám, velmi se tím zjednodušuje komunikace mezi 

školou a rodiči, protože vyučující nebo vedení školy může rozesílat zprávu více rodičům současně. 

Posílání zpráv  

Model Komens pracuje obdobně jako e-mail. S jeho používáním nebude proto mít žádné problémy. 

 
Existují dva druhy zpráv: 
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Obecná zpráva – nemusíme víc komentovat. 

Omluvení absence – slouží jako rychlé omluvení absence, třídní učitel má tak okamžitý přehled. Aby 

absence byla řádně omluvena, musí žák donést omluvenku v omluvném listu podepsanou zákonným 

zástupcem. 

Příjemci zprácvy mohou být 

 

U každé zprávy můžete nastavit (a stejně tak i vyučující vzhledem k Vám), zda chcete příjemce 

upozornit emailem a zda chcete potvrdit přijetí zprávy. 

 

Napíšete zprávu a nakonec vpravo dole kliknete na „odeslat“. 
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Upozornění e-mailem na zprávu 

Jestliže dáte škole svoji e-mailovou adresu, pošleme Vám do toho e-mailu upozornění vždy, když 

některý z vyučujících Vám pošle do Komens zprávu. 

Přijetí zpráv 

Pokud jste škole dali e-mail. A přijde Vám do komens zpráva, objeví se Vám na ni upozornění ve vaší 

e-mailové  schránce, může vypadat třeba takto: 

  

Vy se přihlásíte na stránce školy do systému Bakaláři, přejdete do sekce Komens a podíváte se na 

přijaté zprávy. 

 

 

Kliknete na tuto zprávu, přečtete si ji, může na ni reagovat a pokud je to vyžadováno, kliknout na 

potvrdit přečtení, 

mailto:zsbohun@bohunovice.cz
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Žákovská knížka 
Pokud vaše dítě dostane známku, uvidí ji přímo v přehledu takto: 

 

V části žákovská knížka přehledně vidíte tyto položky: 
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Část průběžná klasifikace pak ukazuje známky, které žák dostává v průběhu roku (stejně jako 

v papírové žákovské knížce): 

 

Známky můžete vidět poskládané podle předmětů nebo v čase (předměty/chronologicky). 

Rozkliknutím plus v pravém spodním rohu pak vidíte detaily známky: 

 

Mobilní aplikace 
Ke stažení např. na google play: 
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Nastavení mobilní aplikace  
WEBOVÁ ADRESA ŠKOLY (NEKLIKEJTE NA „NAJÍT ŠKOLU“) 

https://bakalari.zsbohun.cz:8443/bakaweb 

NÁZEV ÚČTU 

Sem napište, co chcete. 

UŽIVATELSKÉ JMÉNO 

Uživatelské jméno rodiče žáka (na konci je r), pokud chcete mít přehled jako rodič a chcete 

komunikovat s vyučujícími. 

Uživatelské jméno žáka, pokud jste žák a chcete mít přehled o své žákovské knížce, rozvrhu apod. 

HESLO 

Naleznete ho na papírku, který donesl žák ze školy. 
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Přehled mobilní aplikace 
Zde není moc co dodávat, aplikace umožňuje komunikaci s vyučujícími (Komes), mít přehled o 

absenci žáka, známkách, rozvrhu i suplování. 
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