Elektronická nejen žákovská knížka BAKALÁŘI
Vážení rodiče,
dostáváte přístupová jména a hesla k webové aplikaci Bakaláři.
1. Přístup do systému – existují tyto možnosti:
a. Přímý přístup z webu – do adresního řádku zadáte adresu zsrapsach.bakalari.cz
i. Po naběhnutí stránky se přihlásíte jménem a heslem, které jste právě dostali.
b. Přístup z webových stránek naší školy www.rapsach.cz/skola1 na této ikoně
Další postup je stejný.
c. Aplikace, která je ke stažení na Google Play
2. Co na stránkách najdete:
a. KLASIFIKACE:
i. Průběžná klasifikace – tady najdete přehled prospěchu Vašeho dítěte za celé pololetí.
1. PROSÍME ŽÁKY – zkontrolujte si aspoň jednou za týden, zda máte zapsány všechny
známky a zda jsou zapsány SPRÁVNĚ – chybička se může vloudit…
2. PROSÍME RODIČE – v případě jakýchkoli nejasností se na nás obracejte s dotazy.
ii. Pololetní klasifikace – přehled klasifikace na vysvědčení za celou školní docházku.
iii. Výchovná opatření – přehled poznámek a pochval za celou školní docházku.
iv. Opravné zkoušky – přehled opravných zkoušek za celou školní docházku.
b. VÝUKA:
i. Rozvrh, Suplování – aktuální změny v rozvrhu.
ii. Domácí úkoly – zadané domácí úkoly v předmětech s termínem jejich vypracování.
iii. Přehled předmětů – přehled předmětů žáka v daném školním roce.
iv. Přehled výuky, Výukové zdroje – přehled toho, co se v daném předmětu vyučovalo –
s připojenými výukovými zdroji z internetu.
c. PLÁN AKCÍ – změny v rozvrzích, nepřítomnost vyučujících.
d. PRŮBĚŽNÁ ABSENCE – přehled absencí v daném období.
e. ANKETY – vyplňování anket a dotazníkových šetření.
f. ONLINE SCHŮZKY – online distanční výuka přes MS Teams
g. KOMENS – vzájemná korespondence mezi rodiči a školou
h. DOKUMENTY – veřejné dokumenty ke stažení. Postupně budeme plnit daty ke stažení, v současné době
uložen Školní vzdělávací program, Školní řád, Pravidla pro hodnocení žáků, Pravidla pro užívání mobilů
a Pravidla pro uvolňování a omlouvání žáků.
i. PORADNA - Přehledné shrnutí informací na jednom místě, seznámení s nejčastějšími výukovými a
výchovnými obtíženi, seznámení s odbornými poradenskými zařízeními a náplní jejich práce.

___________________________________________ zde oddělte ___________________________________________

•
•
•

třída - žák – PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE
Potvrzuji svým podpisem, že jsem se seznámil/a s tímto sdělením.
Zároveň potvrzuji, že škola oprávněně považuje zveřejněné hodnocení žáka a další údaje, zveřejněné déle než dva
dny, za mnou přečtené.
MÁM – NEMÁM *) možnost přístupu k internetu.
________________________
podpis zákonného zástupce
*) – nehodící se škrtněte

