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Popis programu Bakaláři 

Databázový systém Bakaláři je na škole v provozu již šestnáct let. Doposud 
byly zakoupeny a využívány tři moduly: 

 Evidence žáků a zaměstnanců – zpracovává vedle osobních údajů zejména 
klasifikaci žáků. 

 Rozvrh hodin – tvorba stálého rozvrhu. 

 Společné prostředí – modul nadřazený ostatním, má na starosti provázání 

dat mezi ostatními moduly. 
V souvislosti s tím, že chceme rodičům nabídnout nové možnosti v oblasti 

dostupnosti informací o výuce, o chování a prospěchu jejich dítěte i o dění ve 
škole, byly zakoupeny další tři moduly: 

 Suplování – generování suplování. 

 Třídní kniha – slouží k zápisu údajů, které se doposud vedly v papírové 

podobě, tedy seznamy žáků, přehled vyučujících v dané třídě, zápisy témat 
hodin, absence, pořádkové služby. Mimo jiné jsou zde i možnosti vedení 
průběžné klasifikace, zadávání domácích úkolů, poznámek. 

 Webová aplikace (škola-rodiče) – se všemi výše popsanými moduly lze 
pracovat v rámci intranetu školy, ale do některých částí lze provádět některé 

zápisy přes internetový prohlížeč právě za pomoci webového rozhraní. Rodiče 
a žáci mohou na základě přihlašovacích údajů nahlédnout na některé údaje, 

např. rozvrh hodin a suplování na daný týden, absenci, průběžnou i výroční 
klasifikaci. 

Webová aplikace (škola-rodiče) 

Jak již bylo popsáno výše, systém Bakaláři slouží učitelům v mnoha oblastech 

a je nedílnou součástí chodu školy. 
Modul Webová aplikace (škola-rodiče) umožňuje rodičům využít jeho služeb a 

mít tak neustálý přehled o aktuálním dění ve škole, ale zejména o tom, jak jejich 

dítě studuje. 
Pro vstup do systému je potřeba připojení do internetu, kde na adrese 

bakalari.gjbi.cz nebo snáze přímo ze stránek školy www.gjbi.cz přes odkaz Třídní 
kniha je možné se do systému přihlásit. Rodiče si své přístupové údaje mohou 
vyzvednout na ředitelství školy, žáci je obdrží od svého třídního učitele.  

Celý systém je velmi rozsáhlý a nabízí celou řadu informací a nástrojů. Pro 
školní rok 2013/2014 budou k dispozici ty nejzásadnější – osobní údaje žáka, 

klasifikace, rozvrh, suplování, domácí úkoly, přehled výuky a absence. 
Z počátku nebude mezi přihlášením rodiče a žáka rozdíl. V budoucnu - 

s možným rozšířením nabídky nástrojů a informací - se budou zobrazované údaje 

lišit. Dvojí přihlášení bude nutné zejména při komunikaci se školou pomocí 
tohoto systému. 
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Přihlášení 

Po spuštění příslušné webové stránky (bakalari.gjbi.cz nebo ze stránek školy 
ww.gjbi.cz odkaz Třídní kniha) se objeví políčka pro zadání Přihlašovacího jména 

a Hesla. 

 

Hlavní nabídka 

Osobní údaje 

Přehled osobních údajů – Škola má k dispozici o žákovi celou řadu údajů. 
Některé z nich se mohou změnit, rodiče mají na tomto místě možnost je 

zkontrolovat a v případě nesrovnalostí požádat školu o jejich nápravu. 

Klasifikace 

Průběžná klasifikace – Přehled aktuálních známek v jednotlivých předmětech. 
Podrobněji bude popsáno níže. 

Pololetní klasifikace – Přehled známek za první a druhé pololetí v jednotlivých 
ročnících. 

Výuka 
Rozvrh – Aktuální rozvrh žáka. Podrobněji bude popsáno níže. 

Suplování – Přehled suplování a změn ve výuce. Je možné si nechat vypsat 
údaje v právě probíhajícím nebo následujícím týdnu. 

Domácí úkoly – Výpis domácích úkolů zadaných vyučujícími v jednotlivých 
předmětech včetně termínu jejich odevzdání. 

Přehled předmětů – Seznam vyučovaných předmětů v dané třídě u daného žáka 

včetně vyučujících. 
Přehled výuky – Je možné si nechat zobrazit témata, která byla probrána 

v jednotlivých předmětech v aktuálním školním roce. Výpis obsahuje datum, 
téma, poznámku k dané hodině (např. že se psala písemka) a pořadové číslo 

hodiny. Mezi předměty lze přepínat v rozevírací nabídce v pravém horním rohu. 

Absence 

Průběžná absence – Lze sledovat aktuální docházku do školy ve zvoleném 
časovém úseku. Podrobněji bude popsáno níže. 

Zameškanost v předmětech – Výčet absence studenta v daném předmětu ve 
zvoleném období. Podrobněji bude popsáno níže. 
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Průběžná klasifikace 

Po výběru volby Průběžná klasifikace se otevře přehled známek z jednotlivých 
předmětů v aktuálním pololetí. 

Kromě známky vidíme i datum, kdy písemka nebo zkoušení proběhlo, a typ 

zkoušení (K – kompozice, U – zkoušení ústní, Z – zkoušení písemné, M – písemná 
práce – malá). 

Z nabídky zobrazit v pravém horním rohu je vhodné vybrat seřadit: podle data 
a zatrhnout volby Typ známek a Datum. 

Červeně jsou zvýrazněny nové známky, které byly uděleny během posledních 

sedmi dnů. 

 
Po kliknutí na název předmětu se otevře kompletní výpis známek daného 

předmětu. 
Kromě samotné známky a typu známky, které jsou součástí výpisu průběžné 

klasifikace všech předmětů, je součástí výpisu známek jednoho předmětu navíc i 

název zkoušení a téma. Název zkoušení je krátký nadpis, který by měl stručně 
popsat, čeho se zkoušení týkalo. Téma je obšírnější, podrobnější popis daného 

zkoušení. 

 
  

Datum kdy proběhlo zkoušení Typ známky Známka Předmět 

Nabídka zobrazit 

Typ známky Téma Název zkoušení 

Nabídka zobrazit 
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Rozvrh 

Hodina je popsána zkratkou předmětu, zkratkou vyučujícího, zkratkou 
místnosti, příp. označením skupiny žáku ve třídě. 

Pokud hodina již proběhla, lze klinutím na zkratku předmětu otevřít podrobné 
informace včetně tématu a informace o předešlých hodinách. 

Zvýrazněna růžovou barvou jsou políčka označující změnu ve výuce oproti 

stálému rozvrhu, nejčastěji suplování. Po přesunu kurzoru myši na písmeno i 
v pravém horním rohu se objeví informace o této změně.  

Rozevírací nabídka s volbou rozvrh na příští týden má vzhledem 
k organizačním pravidlům školy význam nejdříve v průběhu víkendu před daným 
týdnem. 

 
  

Hodina se změnou oproti 
stálému rozvrhu Skupina 

Místnost 

Vyučující 

Předmět 

Bližší popis změny  
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Průběžná absence 

Vyučující na začátku každé hodiny provádí zápis do elektronické třídní knihy. 
Součástí tohoto zápisu je i záznam o nepřítomných studentech. Rodič má 

možnost zjistit, zda jeho dítě je ve škole přítomno, dále má přehled o jeho absenci 
ve zvoleném období. 

Nejčastější záznamy v tabulce budou pomocí symbolu modré čárky označovat 

nepřítomnost v hodině a pomocí zeleného křížku již omluvenou nepřítomnost. 
Jsou možné i další záznamy informující o neomluvené absenci, o nezapočtené 

absenci (to je v případě, že student se účastní školní akce, reprezentuje školu na 
nějaké soutěži nebo závodech), pozdní příchod a brzký odchod. 

 
  

Nabídka zobrazit 

Vysvětlivky 

Výběr období 

Omluvená absence 

Absence 
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Zameškanost v předmětech 

Jedním z kritérií pro získání pololetní a výroční klasifikace je účast žáka ve 
výuce. Volba - Zameškanost v předmětech – zobrazí ve zvoleném období pro každý 

předmět odučený počet hodin, počet zameškaných hodin a kolik procent činí tato 
absence. 

 

Celkem odučeno hodin 

v daném období 

Celkem zameškáno 

hodin v daném období 

Absence vyjádřena v 

% v daném období 

Výběr sledovaného 
období 


