
 Podmínky k používání elektronické žákovské knížky pro 
 uživatele „rodič“ ve webové aplikaci systému Bakalář 
 Vážení rodiče, 
 od pololetí školního roku 2021/2022 se na naší škole začíná používat systém elektronické 
 žákovské knížky pro žáky školy 4. až 9. ročníku. Tento systém bude postupně sloužit také 
 jako primární komunikační nástroj škola – rodiče a škola - žák. 

 Hlavní výhody elektronické žákovské knížky: 
 ●  Elektronická žákovská je systém, který umožňuje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu 

 získávat informace o studiu Vašeho dítěte prostřednictvím sítě Internet. 
 ●  Přístup k vlastním datům v e-Žákovské knížce mají díky zabezpečenému přístupu 

 přes originální uživatelské jméno a heslo  rodiče  i  žáci  . Mohou si tak udržovat 
 přehled o všech známkách z jednotlivých předmětů. 

 ●  Tímto informačním kanálem škola oznamuje prokazatelným způsobem změny v 
 rozvrhu a vzdělávací akce mimo budovu školy.  Je tedy  ve Vašem zájmu tento 
 informační zdroj denně kontrolovat. 

 ●  Máte okamžitý přehled o klasifikaci a chování Vašeho dítěte. 
 ●  Možná s trochu nostalgickým povzdechnutím tak definitivně odpadá časté úmyslné či 

 neúmyslné zapomínání a ztráta papírové žákovské knížky. 

 Zabezpečení aplikace 
 Pro elektronickou žákovskou knížku na naší škole je použit systém Bakaláři. Každý žák a 
 rodič má své unikátní uživatelské jméno a heslo, pomocí kterého jsou zpřístupněny pouze 
 jemu určené informace. 

 Přístup k elektronické žákovské 
 ●  Zákonní zástupci 4. - 9. tříd obdrží své i žákovské originální přístupové údaje spolu s 

 vysvědčením. 
 ●  Před vstupem do systému je nutné seznámit se s Podmínkami a návodem k 

 používání elektronické žákovské. 
 ●  Vstup do systému je přes  https://donovalskazs.bakalari.cz/ 
 ●  Zadat své přístupové jméno, heslo a dále postupovat dle návodu pro uživatele. 
 ●  Přístupové údaje si pečlivě uschovejte, z důvodu zachování bezpečnosti. 
 ●  V případě ztráty přístupových údajů je nutné požádat o nové kontaktováním třídního 

 učitele 
 ●  Stručný návod na základní používání systému Bakaláři naleznete na 

 https://faq.donovalskazs.cz/  v sekci  Bakaláři. 

 Povinnosti zákonných zástupců 
 ●  Zákonný zástupce se seznamuje s prospěchem a chováním svého dítěte a toto 

 stvrzuje přístupem do elektronické žákovské knížky. 
 ●  Zákonný zástupce odpovídá za aktuálnost a správnost osobních údajů v oddíle 

 osobní údaje. Případné změny hlásí třídnímu učiteli. 

https://donovalskazs.bakalari.cz/
https://faq.donovalskazs.cz/


 ●  Osobní údaje dítěte, jeho známky, výchovná opatření, rozvrh a jiné údaje, které rodič 
 získá v elektronické žákovské knížce, patří k citlivým osobním údajům, ke kterým 
 mají přístup pouze zákonní zástupci žáka a žák. 
 Upozorňujeme rodiče na skutečnost, že v případě předání přístupových údajů 
 jiným osobám, nebude dodržen zákon o ochraně osobních údajů. 

 Doplňující informace 
 ●  V eŽK může být známce přidělena tzv. váha – číslo 1-10, pomocí kterého přidělí 

 učitel známce závažnost v celkové klasifikaci (čím větší číslo, tím je známka 
 důležitější) např. známka za čtvrtletní práci – váha 10 (do celkového průměru se 
 počítá jako 100%); známka za domácí úkol – váha 2 (do celkového úkolu se počítá 
 jako 20%);váha známky a celkový průměr se nemusí zobrazit u každého předmětu 
 (záleží na nastavení učitelem daného předmětu). 
 Celkový průměr  NENÍ  primární podklad pro pololetní  klasifikaci! 

 ●  O přidělení tzv. váhy známce rozhoduje učitel předmětu. 
 ●  Zákonný zástupce používá systém pro svou informovanost, absenci žáka omlouvá 

 prostřednictvím  papírové žákovské knížky  , které budou  zatím pro tyto účely 
 zachovány. 

 ●  Mobilní aplikace pro Android a iOS jsou k dispozici v obchodech digitálního obsahu 
 Google Play a App Store (všechny aplikace jsou zdarma). 

 Do nastavení Webová adresa školy se zadává:  https://donovalskazs.bakalari.cz 
 nebo lze školu najít přes tlačítko  Najít školu  ->  Praha 4  ->  Základní škola, Praha 4, 

 Donovalská 1684 
 ●  Naše škola využívá zatím těchto služeb: 

 ○  Klasifikace  (Průběžná klasifikace - přehled předmětů  a známek z 
 jednotlivých předmětů; Pololetní klasifikace; Výchovná opatření) 

 ○  Výuka  (Rozvrh) 
 ○  Pokud byste měli jakékoliv problémy (i v případě ztráty hesla), obraťte 

 se na třídní učitele 

 Je třeba upozornit, že jsme na začátku a všichni, tedy jak učitelé, tak i 
 žáci a rodiče, se budeme učit se systémem Bakaláři pracovat, poznávat 
 jeho možnosti a výhody. Věříme ale, že tento způsob zaznamenávání a 
 předávání výsledků vzdělávání přinese výhody všem zúčastněným 
 stranám. 

 Děkujeme za spolupráci, ZŠ Donovalská 

https://donovalskazs.bakalari.cz/

