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Bakaláři  
 
 

BAKALÁŘI – interní systém školy, ve kterém je vedena evidence ţáků, jejich hodnocení, aktuální rozvrh hodin, 
suplování, třídní kniha, absence, domácí úkoly, plán akcí, ankety, Komens – omlouvání nepřítomnosti atd.  

Do tohoto systému lze vstupovat odkudkoli, kde je připojení na internet. 
 

Přihlášení pro ţáka 

 
https://bakalar.zstgm-ck.cz 

Login a heslo obdrţel kaţdý ţák první školní den nebo při nástupu do školy.   
Ţáci mají přístup ke všem svým datům, mohou tedy okamţitě sledovat zadané známky, které jsou v systému, 

suplování na další dny apod. Velkou výhodou rovněţ je, ţe mohou vyhledat všechny školní akce a to okamţitě, 
jakmile jsou zadány zástupcem ředitele. Bliţší informace k akci jako např.: u výletu, jeho harmonogram, místo 

srazu apod., zadává třídní učitel do kalendáře na www.zstgm-ck.cz a jsou přístupné pro všechny návštěvníky 

stránek. 
 

Přihlášení pro rodiče – zákonného zástupce 
 

https://bakalar.zstgm-ck.cz 

Login a heslo vygeneruje zástupce ředitele školy na poţádání. Přístupová hesla si však musí rodič vyzvednout u 
zástupce osobně, protoţe rodič má v systému větší oprávnění neţ ţák a můţe nepřítomnost svého dítěte i 

omlouvat prostřednictvím zabezpečené elektronické komunikace. (záloţka Komens – poslat zprávu) 
formulář ţádosti Potvrzení o převzetí přístupových hesel do Bakalářů - viz FORMULÁŘE ŠKOLY/O ŠKOLE 

 
Ţáci i rodiče by při kontrole dat v systému Bakaláři měli rovněţ třídního učitele informovat o veškerých změnách. 

Jde především o změny telefonních čísel, bydliště apod. Systém Bakaláři vyuţívají samozřejmě i učitelé a  případě,  

ţe potřebují okamţitě konzultovat telefonicky zdravotní stav dítěte při úrazu, potřebují mít k dispozici aktuální 
telefonní čísla.  

 
V případě, ţe se některému ţákovi nepodařilo přihlásit do systému Bakaláři, můţe nefunkčnost svého připojení 

konzultovat se zástupcem ředitele. 
 

http://www.zstgm-ck.cz/

