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Vážení rodiče, 

k přihlášení do školní evidence využijte následující odkaz: 

Bakaláři - přihlášení do systému (bakalari.cz) 

 

Uživatelské jméno: (kód na prvním řádku Přihlašovací jméno, 1. sloupec) 

Heslo: (kód na prvním řádku Heslo, 2. sloupec) 

 

K přihlášení můžete použít i odkaz na webových stránkách školy. 

http://www.zstyniste.cz/cs/informace-o-skole/skolni-evidencni-system-bakalari.html 

 

DOBROVOLNÉ! 

Ke zvýšení dostupnosti se využívají i mobilní aplikace: 

Bakaláři OnLine – Aplikace na Google Play  

Bakaláři OnLine on the App Store (apple.com) 

 

Najít školu  Najít  ZŠ Týniště nad Orlicí 

Uživatelské jméno: (kód na prvním řádku Přihlašovací jméno, 1. sloupec) 

Heslo: (kód na prvním řádku Heslo, 2. sloupec) 

https://zstyniste.bakalari.cz/login
http://www.zstyniste.cz/cs/informace-o-skole/skolni-evidencni-system-bakalari.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.bakalari.mobile&hl=cs
https://apps.apple.com/cz/app/bakalari-online/id1459368580
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Evidence bude převážně využívána:  

 ke kontrole osobních údajů žáka a kontaktů zákonného zástupce, 

 k předávání průběžné klasifikace žáka, 

 ke kontrole výchovných opatření žáka, 

 ke kontrole absence žáka, 

 k předávání důležitých informací ze strany školy. 

 

Kontrola osobních údajů 

Osobní údaje  Přehled osobních údajů  Karta Základní údaje  Karta Adresy  

Zákonní zástupci 

  

  

Změna osobních údajů 

V případě, že naleznete nesrovnalost v osobních údajích, zatrhněte možnost Umožnit změny 

vpravo nahoře. Žádost o změnu osobních údajů  Karty Poznámka k žádosti  po 

vyplnění krátkého komentáře ke změněným údajům  Uložit. 

Nesrovnalost zároveň sdělte na pracovní mail třídního učitele. 
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Průběžná klasifikace žáka 

Klasifikace  Průběžná klasifikace  po stisknutí + se rozvinou podrobné údaje daného 

předmětu
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Výchovná opatření 

Klasifikace  Výchovná opatření  

 

Průběžná absence žáka 

Průběžná absence  Karta Přehled absence 
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Pouze v mimořádných případech (omezení provozu školy, vyšší moc, …)  Vás bude škola 

informovat pomocí aplikace Komens  Přijaté zprávy. 

Běžná komunikace mezi vyučujícími, žáky a rodiči probíhá pomocí pracovních mailů 

(oficiální komunikační kanál) a výukových platforem MS Teams a Google Meet. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


