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V úterý 18.10.2022 dojde ke změně hesel rodičů do webové aplikace 
programu Bakaláři. Změna se týká tříd: 1.A, 1.B, 1.C a 1.O 

 
Rodiče získají tuto informaci …  

Omlouvání absence a postupně další záležitosti přes Komens 
Vážení rodiče, na GJP se snažíme používat z našeho pohledu efektivnější a názornější způsob komunikace mezi rodiči, 

žáky (studenty), vyučujícími, případně vedením školy, a to je pomocí aplikace Komens, kterou máte k dispozici ve své webové i 
mobilní aplikaci programu Bakaláři. Tímto krokem jsme nahradili původně papírové omluvné listy a veškerou další evidenci 
spojenou s omlouváním absence a do budoucna bychom rádi nahradili i další oficiální komunikaci, která je nyní řešena pomocí 
mailů, sms, telefonicky nebo papírově. 

 
Ovládání je velmi intuitivní a jednoduché. Pro rychlou představu přikládáme odkazy na krátkou videoukázku a 

jednoduchou nápovědu, která jistě všechno a snadno objasní. Případně Vám pomohou Vaše děti, pro které je práce ve virtuálním 
prostředí rutinou.  

 

Kdy to začalo platit oficiálně? … únor minulého škol. roku 2021/22, tedy nyní už to funguje  
 
Co musíte udělat? V podstatě nic, stačí jen znát přihlašovací údaje a vše máte přímo před sebou. Protože 
potřebujeme mít jistotu, že údaje předáváme právě Vám, vygenerovali jsme nové heslo pro vstup do webových 
aplikací, které bude připevněno k tomuto listu. Proužek s údaji si uložte a jeho převzetí nám stvrďte svým podpisem 
níže na listu. Spodní ústřižek nám prosím pošlete po dětech, a to do rukou třídního učitele. Budeme tak vědět, že 
komunikujeme přímo s Vámi. Původní rodičovská hesla, která dostali žáci první školní den, byla jen dočasná a umožnila 
nastartování systému, zobrazení rozvrhu a zápis osobních údajů … nyní budou nahrazena. 
 
 
Nezapomínejte, že pro omluvení absence je nutné zvolit typ: Omluvení absence (nikoliv tzv. Obecnou zprávu) 
 
 
Co to je Komens? Komunikační systém Komens je součástí Webové aplikace a slouží k zasílání zpráv mezi učiteli, rodiči nebo žáky. 
Na rozdíl od e-mailové komunikace zaručuje Komens bezpečné doručení zpráv, snadnou kontrolu přečtení zpráv, umožňuje 
nastavení toku zpráv (kdo, komu a co může poslat), pohodlné sdílení některých typů zpráv, atd. E-mailová komunikace je zatížena 
nevyžádanou poštou, viry, apod., což se zpráv v komunikačním systému netýká. 
 
Odesílatelem zpráv mohou být učitelé, rodiče a žáci, případně ředitelství školy (volně definovaná skupina zaměstnanců školy). 
Adresátem zprávy může být jednotlivec (konkrétní žák, jeho rodič či učitel), nebo skupina uživatelů. Pokud jsou adresátem žáci či 
rodiče, je možno napsat zprávu všem, skupině dle třídy, úvazku či volně definované skupině. 
 

Video - BAKALÁŘI – KOMENS – ZDE!      Klasická nápověda programu – ZDE! 
 
 

https://youtu.be/wB0hvZVv2-Y
https://napoveda.bakalari.cz/wa_komens.htm

