Aktivace rodičovské účtu v informačním systému Bakaláři
Systém Bakaláři je hlavní informační systém školy, sloužící ke vzájemné bezpečné komunikaci mezi školu
a zákonnými zástupci. Systém je přístupný pouze zákonným zástupců školy, proto je bezpečnější a
spolehlivější než používání běžných e-mailů.

V systému najdete:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Informace o rozvrhu
Informace o změnách v rozvrhu (suplování)
Informace o docházce žáka do školy
Náhled do třídní knihy – probírané učivo
Přehled osobních údajů žáka s možností jejich úpravy (e-mail, mobil, trvalé bydliště…)
Udělené známky (pouze elektronicky, není již papírová žákovská knížka)
Vyplňování anket (přihlášení do kroužků, nepovinných předmětů…)
Přehled klasifikace za minulé ročníky
Přehled udělených kázeňských opatření
Zasílání důležitých zpráv od vedení školy a vyučujících (Komens)
Zasílání zpráv jednotlivým vyučujícím
Přehled a udělování souhlasů v rámci GDPR (ochrana osobních údajů)

Aktivace účtu
Aktivaci provedete pomocí prvního přihlášení do systému. V systému budou účty připravené v první polovině
měsíce srpna.
Postup:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

otevřete internetovou stránku školy www.zsdemlovaji.cz
zde použijte záložku Žákovská knížka
v tabulce klikněte na Zapomenuté heslo
zadejte Váš e-mail (pozor – e-mail musí souhlasit s e-mailem uvedeným při zápisu)
na Váš e-mail přijde zpráva s uživatelským jménem a odkazem na změnu hesla
postup najdete i na webu školy v záložce Tipy pro rodiče – Zapomenuté heslo do Bakalářů

Aplikace Bakaláři OnLine
Po aktivaci účtu si můžete na svůj mobilní telefon nainstalovat aplikaci Bakaláři. Odkaz najdete pod přihlašovací
tabulkou systému Bakaláři nebo najděte ve svém mobilním telefonu Google Play nebo Apple Store a zde vyhledejte
aplikaci Bakaláři OnLine.
Pozor – tato aplikace neumožňuje všechny úkony jako přihlášení do systému přes webové stránky – jde pouze o
zjednodušený náhled.

Aktivace čipů pro žáky
1. Na začátku roku bude po dobu min. 1. týdne škola bez aktivace zámků ve dveřích – volný vstup
žáků do školy, není nutné mít čip již první den.
2. Žákovský čip pro vstup do školy bude aktivován v průběhu 1. týdne ve škole – není nutné nic
zařizovat předem.
3. Žáci, kteří budou chodit na obědy, si musí předem čip zakoupit v kanceláři školní jídelny (budova
u parkoviště).
4. Žáci, kteří nebudou chodit na obědy, dostanou čip v průběhu prvního týdne ve škole – není nutné
nic zařizovat předem.
5. Žáci, mohou využít i aktivaci vlastních čipů (čip po starším sourozenci…) – lze využít jak v jídelně,
tak pro vstup do školy (čip musí být pouze podporován našim systémem)

Přihlášení obědů
1. Vyplněné přihlášky ke stravování je možné posílat emailem na adresu obedy@zsobreziny.cz
2. Čipy bude možné zakoupit do konce června ve všední dny od 7:00 – 10:30 hod. a také koncem
prázdnin od 23. 8. v kanceláři jídelny – budova u parkoviště (upřesňující informace o letním
provozu kanceláře jídelny budou zveřejněny na stránkách školy v průběhu prázdnin
www.zsobreziny.cz).
3. Jídelna se z bezpečnostních důvodů zamyká, proto pokud bude zamčeno, volejte na tel.
565 598 170
4. Cena čipu je 50,-Kč.
5. Doporučujeme vyřídit stravné v červnu popř. v srpnu. Vyhnete se frontám na začátku září.

Pomůcky a potřeby pro žáky prvních tříd (ne přípravná třída)
























Tužka trojhranná č.1, č.3
Pastelky trojhranné
Černý fix
Nůžky kulaté dětské
Vodové barvy
Štětec kulatý č.4, plochý č.10
Plastelína
Ořezávátko
Pryž plastická bílá
Fólie A4
Lepící tyčinka
Podložka A4
Igelit na lavici
Špejle
Papírové hodiny
Přezůvky
Box na svačinu
Látkový ubrousek
Hadřík na štětec
Zástěrka
Cvičební úbor/tričko, trenýrky, tepláky/, tenisky s bílou podrážkou
Náčrtníček
Papírové ubrousky, papírové kapesníčky








Ve škole dostanou
Tabulku A4 bílou s fixem
Kelímek na vodové barvy s bezpečnostním uzávěrem
Pravítko 15 cm
Pastelky voskové /6 kusů/
Sešit 624 bílý
Tužku trojhrannou č.2

