
Základní škola Vizovice, příspěvková organizace 
Informační systém školy Bakaláři – Elektronická žákovská knížka 

Od 1. 9. 2015 škola zavádí elektronickou žákovskou knížku. Zamezí se tím ztrátám 
žákovských knížek a nemožnosti získat žákovské knížky od některých žáků pro zápis 
známek a výchovných opatření. 

Připojit se k elektronické žákovské knížce můžete přes internetový prohlížeč.  

Po zadání adresy www.zsvizovice.cz se načtou webové stránky školy. V levé části 
stránek v oddíle „O naší škole“ otevřete složku „Bakaláři – E-žákovská knížka“ a v ní 
odkaz „Bakaláři – E-žákovská knížka“. Zobrazí se přihlašovací okno. Po zadání 
přihlašovacího jména a hesla se načte elektronická žákovská knížka Vašeho dítěte. 

Majitelé mobilních telefonů se systémem Android si mohou z aplikace Obchod Play 
bezplatně stáhnout a nainstalovat aplikaci Bakaláři. Získají tak přímý přístup ze svého 
mobilního telefonu. Do adresy napíší http://79.170.254.232/bakaweb a zadají 
přihlašovací údaje. 

Co zjistí rodiče a žáci v elektronické žákovské knížce: 

 aktuální rozvrh, stálý rozvrh a rozvrh na další týden 
 nejbližší pořádané akce školy 
 průběžnou klasifikaci žáka - známky jsou velikostně rozlišeny podle váhy, kterou má 

známka v klasifikaci 
 pololetní klasifikaci - žáci si mohou porovnat současný prospěch se známkami na 

vysvědčení za minulé období 
 absenci žáka po dnech 
 zameškanost v jednotlivých předmětech – při zvýšené absenci nemusí být žák 

následně z předmětu klasifikován 
 plán akcí pro žáky 

Přes službu „Bakaláři – Komens – Poslat zprávu – Obecná zpráva“ mohou rodiče 
komunikovat s třídním učitelem daného žáka. 

Přes službu „Bakaláři – Komens – Poslat zprávu – Omluvení absence“ bude 
probíhat omlouvání absence žáka. 

Na přiloženém lístku s přihlašovacími údaji „Příjmení Jméno (údaje rodičů)“ jsou 
přihlašovací údaje rodičů žáka.  

Na přiloženém lístku s přihlašovacími údaji „Příjmení Jméno (údaje žáka)“ jsou 
přihlašovací údaje žáka. Žák nemá oprávnění psát zprávy vyučujícím a omlouvat 
absenci. 

Pozor! Při zadávání přihlašovacího jména je první písmeno vždy velké! 

  

Přihlašovací údaje k elektronické žákovské knížce budou rodičům předány na 
informativních třídních schůzkách dne 10. 9. 2015 v 16:00 hodin. 

http://www.zsvizovice.cz/
http://79.170.254.232/bakaweb

