Příručka pro rodiče k užití systému elektronické klasifikace
Základní škola a Mateřská škola Chocerady 267.
vstup do systému
do elektronické klasifikace lze vstoupit dvěma způsoby:
· z prostředí webových stránek školy. Ikona

·

zadáním URL adresy v aktuálním prohlížeči:
https://zsmschocerady.bakalari.cz/bakaweb/next/login.aspx

úvodní obrazovka před přihlášením

sem zapište Vaše přihlašovací jméno,
které jste obdrželi od třídního učitele

sem zapište Vaše p řihlašovací heslo a
potom stiskněte tlačítko „P řihlásit“

první obrazovka po úspěšném přihlášení

příjmení, jméno a třída žáka školy

!! Pokud se některé položky menu nezobrazují, pak služba není pov olena správcem systému nebo
škola nemá ještě zakoupenu licenci pro spoušt ění vybrané aplikace !!

popis nabídkového menu po přihlášení rodiče
·
·
·

·
·
·
·
·

·

Úvod – návrat na úvodní obrazovku z kterékolivčásti aplikace
Osobní údaje - dle výb ěru, rodiče mohou nejen kontrolovat, zda škola eviduje správné údaje
(telefony, adresy, atd. ...), systém umožňuje i přímé ohlašování změn přes www.
Klasifikace
o Pololetní klasifikace - kompletní pololetní klasifikace ve všech ro čnících od počátku
studia, přehled zameškaných hodin atd.
o Průběžná klasifikace- přehled všech pr ůběžn ě zadaných známek - lze volit, zda
zobrazovat i témata, váhy známek, poznámky,ůmprěr apod.
Absence - napojení na modul Třídní kniha - evidence zameškaných hodin - zobrazení po
dnech, měsících, ale i přímo po vyučovacích hodinách.
Rozvrh, a to buď stálý rozvrh, nebo aktuální rozvrh čvetně změn způsobených suplováním.
Plán akcí- kalendář a seznam plánovaných akcí školy.
Ankety - modul pro vyplňování anket pro žáky a rodiče.
Komens - Komunikační systém školy - modul pro komunikaci mezi ředitelstvím, učiteli, rodiči,
případně žáky (vedle nástěnek, obsahuje poznámky vyučujících k hodnocení žáků, omluvenky
od rodičů, apod.).
Nástroje– nastavení barevného podkladu, statistiky přihlášení

Změna osobních údajů
Nabídkové menu „Osobní údaje“. Nejprve zaškrtn ěte na záložce Osobní údaje políčko „umožnit
změny,“ teprve potom m ůžete upravovat jednotlivé položky.
Chcete-li upravené informace uložit, potom klikněte na ikonu „Potvrdit“
Změna se provede až po schválení pracovníkem školy.
Pokud provedené změny nechcete uložit, klikn ěte na tlačítko „Zrušit“

vlevo dole.
vlevo dole.

Přehled klasifikace žáka
Kliknutím na nabídku „Klasifikace“ se objeví možnost výb ěru typu klasifikace:

po výběru „Průběžná klasifikace“ se objeví seznamy předmětů a získané klasifikace, např.:

Komens – komunikační systém školy
Kliknutím na nabídku Komens se zobrazí výběr možností:
napsat zprávu
číst přijaté zprávy
číst odeslané zprávy
přejít na informační nástěnku se zprávami

Vytvoření a zaslání nové zprávy
Kliknout na řádku „Poslat zprávu“. Objeví se následující okno:

nejdříve vybrat „druh zprávy“ (buď „Obecná zpráva“ nebo „Omluvení absence“)

potom vybrat „p říjemce zprávy“ z přednastavených možností:

výb ěrem příjemce „u čitel“ se vpravo objeví „rozevírací“ seznam u čitelů, kterým lze
zaslat vytvořenou zprávu
pro vytvořenou zprávu lze nastavit parametryčtení nebo potvrzení v nabídce „doru čení“

do největší pracovní plochy zprávy lze zapsat požadovaný te xt (s využitím
jednoduchého formátování)
Tlačítkem „ Odeslat zprávu“ dojde k odeslání vytvořené zprávy řdíve vybranému příjemci.
Tlačítkem „ Zpět“ nebude zpráva odeslána a její obsah bude smazán.

Ukončení práce ve webové aplikaci klasifikace v systémuBakaláři
kliknout na nabídku „Odhlásit“ na pravé straně úvodní obrazovky.

