
Základní obsluha elektronické žákovské knížky 

Na několika následujících stránkách vás seznámíme se základními nástroji elektronické žákovské knížky, které by vám měli pomoci při 

komunikaci s učiteli.  

Pod záložkou „Výuka“ najdete rozvrh a suplování. Tento pro vás zatím nebude směrodatný. Platí rozvrh, který vaše děti dostaly na 

začátku školního roku v papírové podobě.  

Pod záložkou „Komens“ najdete komunikaci mezi vámi zákonnými zástupci a mezi školou. Odtud nám můžete napsat omluvenku a 

zároveň zde naleznete informace o změně vyučování, mimoškolní akci a podobně. Ve zprávách najdete informace o pochvalách, ale i 

ty méně příjemné věci, jako jsou třeba poznámky.  

V záložce „Klasifikace“ najdete informace, které vás zajímají asi nejvíce, a těmi jsou známky vašeho dítěte.  

V souvislosti s předáním přihlašovacích údajů vás prosíme o potvrzení přijetí a funkčnosti těchto údajů. Návod, jak to udělat, najdete 

na dalších stránkách. Stejně tak zde najdete způsob, jakým můžete své děti omlouvat.  

 

 

 

 

 



Přihlášení 

Elektronickou žákovskou knížku najdete na adrese https://bakalari.zsdubi1.cz . Zde se přihlásíte pomocí přihlašovacích údajů, které jste 

nalezli ve vaší obálce (údaje pro rodiče, děti mají omezený přístup).  



Zprávy 

V levém sloupci rozklikněte záložku „Komens“ (označení pro zprávy v naší elektronické žákovské knížce), poté na záložku poslat 

zprávu.  



Zpráva pro učitele – potvrzení obdržení přihlašovacích údajů 

Po rozkliknutí nové zprávy vyberete typ „obecná zpráva“, adresáta „učitel“ a najdete třídního učitele vašeho dítěte. Napište prosím krátkou zprávu 

třídnímu učiteli vašeho dítěte o tom, že jste obdrželi přihlašovací údaje a povedlo se vám přihlásit. Poté zprávu odešlete.  



Omluvení absence 

Omluvenku můžete poslat podobný způsobem, v typu zprávy vyberete „Omluvení absence“. 

  



Mobilní aplikace 

Po stáhnutí a nainstalování aplikace Bakaláři (obrázek 1) ji spusťte. Zobrazí se vám úvodní obrazovka (obrázek 2). Neklikejte na tlačítko 

vyhledat školu, ale do řádku nad tímto tlačítkem zadáte adresu serveru bakalářů https://bakalari.zsdubi1.cz. Dole pak vyplňte vaše 

přístupové údaje a přihlaste se. Popřípadě zaškrtněte trvale políčko „přihlásit trvale“. Ovládání aplikace je poté zcela intuitivní a princip 

podobný jako ve webové aplikaci. Podobný postup platí i pro majitele telefonů se systémem iOS.  

Obrázek  SEQ Obrázek \* ARABIC 1 Obrázek  SEQ Obrázek \* ARABIC 2 

https://bakalari.zsdubi1.cz/

