
Vážení rodiče, 

jak již bylo avizováno na rodičovských schůzkách v dubnu 2019, chtěla bych vás informovat o tom, že 
jsme od letošního školního roku (2019/2020) přešli na elektronickou formu komunikace s rodiči i 
studenty prostřednictvím webové či mobilní aplikace Bakaláři. Veškeré důležité informace týkající se 
studia - suplování, plán akcí, změny v rozvrhu, program exkurzí, průběžná klasifikace apod. a provozu 
školy naleznete proto právě v Bakalářích, buď v jednotlivých modulech (rozvrh, suplování, plán akcí, 
známky…) nebo v komunikačním systému Komens, který máme vzhledem k GDPR nastavený jako 
prioritní komunikační kanál mezi školou, studenty a vámi. Komunikace přes Komens odpovídá, na 
rozdíl od běžné mailové komunikace, požadavkům GDPR – je šifrovaná a nikdo z adresátů nevidí 
kontaktní údaje a jména ostatních adresátů. Ke zprávám je možné připojit i přílohu a veškerá 
komunikace přes Komens je archivovaná, tudíž bez problémů dohledatelná. Informace obecného 
charakteru, které se týkají celé školy, najdete v záložce Nástěnka školy. Informace týkající se jedné 
třídy najdete v záložce Nástěnka třídy. Informace určené užšímu okruhu žáků a jejich rodičů 
rozesíláme jako takzvanou obecnou zprávu, kterou naleznete v záložce Přijaté zprávy. Zprávy 
v komunikačním systému Bakalářů Komens můžete nejen dostávat, ale i posílat (např. vedení školy, 
třídnímu učiteli či konkrétnímu vyučujícímu, jemuž potřebujete něco sdělit). Systém slouží také 
k zasílání omluvenek absencí vašich dětí v situaci, kdy dítě onemocní a vy informujete třídního učitele 
o nemoci dítěte nebo když potřebujete třídního učitele informovat o pozdním příchodu či dřívějším 
odchodu žáka z vyučování např. z důvodu návštěvy zubaře. Tyto elektronické omluvenky však 
nenahrazují omlouvání absence žáka v omluvném listu!  

 

Do Bakalářů se můžete přihlásit zadáním svého uživatelského jména a hesla na webu školy 
https://bakalari.gymta.cz/next/login.aspx nebo v mobilní aplikaci ve vašem chytrém telefonu. 
Doporučujeme stáhnout si mobilní aplikaci do chytrého telefonu a nastavit si upozornění na nové 
zprávy. V současnosti se nabízí ke stažení dvě verze mobilní aplikace Bakaláři – starší, která má 
v ikoně duhové logo Bakalářů, a nová nazvaná BakalářiOnLine, která má v ikoně modré logo Bakalářů. 
Nová mobilní aplikace má některá vylepšení, jinak vyřešenou grafiku, ale pro mobilní telefony 
s operačním systémem Android lze bez problémů dále používat i starší verzi. Avšak pro mobilní 
telefony s operačním systémem iOS doporučuji používat výhradně novou mobilní aplikaci. Ve staré 
byl problém se zobrazováním příloh zpráv a s odesíláním zpráv od rodičů a žáků do školy.  

 

Pokud nemáte funkční přístupové údaje, obraťte se prosím na kolegyni Evu Kotrčkovou 
(ekotrckova@gymta.cz).   

Pokud narazíte na technické problémy nebo budete mít dotazy k fungování Bakalářů, obraťte se na 
mne (dcechova@gymta.cz) nebo na kolegyni Evu Kotrčkovou (ekotrckova@gymta.cz).   

 

Věříme, že jakmile si na nový způsob komunikace všichni zvykneme, přispěje to k jejímu zefektivnění. 

 

S pozdravem 
 
 
Mgr. Ing. Daniela Čechová 
statutární zástupkyně ředitele školy 
Gymnázium Pierra de Coubertina 
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