
Informace rodičům o programu Bakaláři  

elektronická žákovská knížka (eŽK) 

 

Vážení rodiče, ráda bych Vás informovala o novince, kterou v naší škole zavádíme od 1. září 

2016 pro 2. - 9. ročník. Jedná se o elektronickou třídní knihu a žákovskou knížku. 

Podrobnější informace a vstup do systému elektronické žákovské knížky naleznete zde: 

http://www.zsdolniloucky.cz . 

 

Žákovská knížka funguje v systému Bakaláři, který je v moderních školách používán 

s úspěchem již několik let. Přístup k informacím je umožněn přes originální uživatelské jméno 

a heslo pro rodiče a žáky. Systém byl certifikován a vyhovuje zákonu o ochraně dat. Tento 

systém zcela nahrazuje žákovskou knížku s výjimkou omluvného listu, který bude 

zachován v tištěné podobě.  Zatím neuplatňujeme elektronikou žákovskou knížku u žáků 

1. ročníku. 

K elektronické žákovské knížce potřebujete jakýkoliv počítač či jiné zařízení (chytrý 

mobilní telefon, tablet) s připojením na internet. Přístupové údaje Vám budou předány 

v průběhu 1. týdne školního roku. V případě ztráty (zapomenutí) přístupových údajů je možné 

si je znovu vyžádat v kanceláři školy na základě písemné žádosti, stejně jako zažádat kdykoliv 

o jejich změnu. 

Z důvodu zavedení této novinky jsme také naplánovali pro letošní rok troje třídní schůzky. 

První hned v úterý 13. 9. 2016 v 16:15 hod., kde budete seznámeni se systémem eŽK.  

 

Výhody elektronické žákovské knížky: 
 rodiče i žáci vidí důležitost známky podle její váhy, vidí neustále průměrnou výslednou 

známku, zvyšuje se motivace k další práci na udržení nebo zlepšení výsledků 

 zamezení ztrátám, podvodům, problémům estetického vzhledu, nelze ji zapomenout 

 vědomí, že informace o dění ve škole jsou rodičům trvale přístupné, ovlivňuje i chování 

žáků a jejich přístup ke školní práci, spolužákům i učitelům, může mít pozitivní vliv na 

chování žáků, eŽK může pozitivně ovlivnit klima školy 

 přehled výchovných opatření za daný ročník, následně pak za celou docházku v ZŠ, 

kompletní přehled vysvědčení za celou školní docházku 

 přehled docházky (absence) v třídní knize, přehled probraného učiva v třídní knize 

 komunikace mezi školou a rodinou, informace o životě třídy (elektronická nástěnka 

třídy/školy, plán akcí třídy/školy) - (zprávy tzv. Komens) 

 okamžitá úprava osobních dat žáka (provádí rodiče zasláním zprávy s aktualizací 

třídnímu učiteli/třídní učitelce) 

 vedení školy má kompletní přehled nad klasifikací a prací v jednotlivých třídách, může 

reagovat na celkové výsledky a mj. informovat rodiče, učitele i žáky o svých záměrech 

a plánech 

Žádáme Vás, abyste nesdělovali přístupové údaje dětem, dostanou vlastní přístupové heslo. 

Děkuji Vám všem za podporu, zpočátku i za trpělivost, pochopení a pravidelné sledování eŽK. 

Mgr. Hana Svánovská, ředitelka školy 

http://www.zsdolniloucky.cz/

