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1. Přihlášení a změna hesla 
Webovou aplikaci BAKALÁŘI otevírejte přes webový prohlížeč na adrese https://www.zsborovany.cz 

Použijte odkaz pro přístup do bakalářů. 

 

 

 

přímá webová adresa: https://zsbo.bakalari.cz 

 

 

Zadejte přihlašovací jméno a heslo. Bylo vám vygenerováno systémem. 

 

 

 

 

 

 

Změnu hesla můžete provést zde:  

https://www.zsborovany.cz/


2. Prostředí systému 

 

 

2.1. Navigační panel 
 Můj přehled 

o rodičům se zde zobrazuje rozvrh hodin (případné suplování) a oznámení od učitelů nebo vedení školy 

 Osobní údaje 

o Zde si mohou rodiče zkontrolovat veškeré osobní údaje potřebné pro školu 

 Klasifikace 

o Zde si mohou rodiče zkontrolovat historii klasifikace, včetně veškerých výchovných opatření 

 Výuka 

o K nahlédnutí detailnější ROZVRH výuky 

 aktuální na současný týden 

 rozvrh na další týden 

 rozvrh daný školou na začátku školního roku (stálý) 

o V záložce „Přehled předmětů“ je k nahlédnutí přehled všech předmětů žáka a vyučujícího daného 

předmětu 

 Nástroje 

o viz kapitola 3 

 Komens (komunikační systém mezi rodiči, žáky a školou) 

o viz kapitola 4 

  



3. Nástroje (navigační panel) 
 

3.1. Přehled přihlášení 
Slouží ke kontrole historie přístupu k vašemu účtu, v případě jakýchkoli 

nesrovnalostí změňte heslo nebo kontaktujte třídního učitele. 

3.2. Propojení účtů 
Slouží k připojení více žáků k jednomu rodičovskému účtu. Každý rodič 

dostane systémem generované údaje pro všechny své děti. Po propojení 

všech účtů, lze mezi nimi snadno přepínat v pravé horní části systému 

(uživatelské menu). 

K propojení účtů, budete potřebovat login a heslo účtů, které chcete přidružit. 

 

3.3. Změna hesla 
V případě jakéhokoliv náznaku problému v přístupu, v historii přístupů či jiných událostí, neprodleně změňte heslo 

podle instrukcí. V případě ztráty hesla, heslo resetujte nebo kontaktujte třídního učitele. 

3.4. Nastavení 
Zde lze nastavovat uživatelské rozhraní aplikace, dle vašich preferencí. 

  



4. Komens (distanční výuka) 
V této části webové aplikace lze komunikovat s vedením školy, třídními učiteli 

a učiteli, kteří vyučují vaše dítě. Upozorňujeme, že příchozí ani odeslané 

zprávy nelze smazat. 

Komunikační systém bude využíván pro distanční výuku všemi vyučujícími. 

4.1. Poslat zprávu 
Zprávu s přílohou lze poslat vedení školy, třídnímu učiteli, případně učiteli 

daného předmětu. 

Omluvení absence lze zaslat třídnímu učiteli. 

4.2. Přijaté zprávy 
V přijatých zprávách lze kontrolovat zprávy a stahovat přílohy od vedení školy, třídních učitelů a učitelů jednotlivých 

předmětů. 

 červený puntík znamená nutnost potvrzení přečtení zprávy zde 

 

4.3. Odeslané zprávy 
Kontrola odeslaných zpráv. 

 

 

 


