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Vážení rodiče, 

s ohledem na epidemiologickou situaci jsme se rozhodli, že od září 2020 zpřístupníme aplikaci Bakaláři pro Vás a vaše 

děti. Aplikace nyní bude prioritně sloužit pro komunikaci mezi školou a rodinou v případě spuštění distanční výuky. 

V Bakalářích máte zpřístupněny informace o vašem dítěti – osobní údaje, klasifikační údaje (vysvědčení), rozvrhy, 

suplování, komens (pro komunikaci s učiteli).  

Využití elektronické žákovské a třídnice v tomto roce budeme zatím jen testovat na několika třídách, abychom 

odhalili případné problémy. 

Přihlašovací údaje do Bakalářů získá zákonný zástupce žáka na třídních schůzkách, nebo si domluví předání s třídním 

učitelem. Prosíme zákonné zástupce, aby svůj přístup nedávali k dispozici svým dětem. 

Žáci od 3. ročníku dostanou vlastní žákovský přístup do Bakalářů. 

V případě spuštění distanční výuky na naší škole budou Bakaláři sloužit ke komunikaci mezi školou a rodinou – 

zasílání úkolů, omlouvání docházky, klasifikace atd. Stejně budou využívány i Office 365, do nichž mají všichni žáci 

školy po přihlášení přístup. Žáci budou s Office 365 seznámeni ve škole. 

Děkujeme za spolupráci. 

Mgr. Ivo Filip, ředitel školy 

 

Spuštění Bakalářů pro rodiče: 

1. Aplikace Bakaláři – možnost stáhnout do mobilu – např. z Google Play 

- Najít školu – Základní škola Turnov, Žižkova 518, p. o. – https://zsturnov.bakalari.cz 

- Přihlašovací údaje, které dostanete od třídního učitele 

- Možnost propojit účty sourozenců, aby rodič nemusel přepínat účty 

 

http://www.zsturnov.cz/
https://zsturnov.bakalari.cz/


2. Spuštění přes web školy www.zsturnov.cz – vlevo či vpravo nahoře 

 

 

Otevře se přihlašovací okno: 

- 1. řádek – vaše přihlašovací jméno (např. Novak23589) 

- 2. řádek – heslo – je neměnné, v případě ztráty či zapomenutí se obraťte na třídního učitele 

 

 

 

  

http://www.zsturnov.cz/


Otevře se Vám prostředí Bakalářů.  

 

 

 

Úvodní stránka – vidíte rozvrh, suplování, klasifikaci, domácí úkoly, plán akcí atd. 

- Menu  

o osobní údaje – můžete zkontrolovat údaje o vašem dítěti a o vás – v případě nesrovnalostí prosím 

kontaktujte třídního učitele 

o klasifikace – elektronická žákovská, dále přehled známek na vysvědčení, výchovná opatření, opravné 

zkoušky 

o výuka – rozvrh, suplování, domácí úkoly, přehled předmětů, přehled výuky, výukové zdroje 

o plán akcí 

o průběžná absence – zatím nevyužíváme 

o komens – pro komunikaci se školou 

 poslat zprávu – možnost nastavit – obecná zpráva či omluvení absence, dále komu chcete 

poslat – ředitelství, učitel (třídní učitel), učitel – volný výběr – nutno vybrat jméno učitele 

 přijatá zpráva – přehled přijatých zpráv 

 odeslaná zpráva – přehled odeslaných zpráv 

 nástěnka 

o dokumenty – prostor, kde žáci naleznou uložené materiály při distanční výuce 

o nástroje – propojení účtů, pokud u nás máte více dětí 

  



Komens: 

 

 

 

 


