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Použití systému Bakaláři  – rodič 
A. Vstup do systému 

1) www.gkolin.cz 

2) tlačítko Bakaláři 

    

 

 

 

3) objeví se 

 

4) Vyplníme uživatelské jméno, heslo a odešleme tlačítkem Přihlásit 

http://www.gkolin.cz/
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B. Prostředí aplikace 
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C. Položky nabídky 

1) Můj přehled – vrací nás na úvodní obrazovku 

2) Osobní údaje – zde je možno provést kontrolu osobních údajů žáka 

3) Klasifikace 

Zde je možno najít průběžnou klasifikaci a klasifikaci za daná pololetí: 

 

Průběžná klasifikace – zobrazení průměrů (pouze v nabídce zvolíme )   např. může vypadat takto: 

 

zde můžeme zobrazit nabídku typu klasifikace 

řazeno dle předmětů 
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Dále si můžete filtrovat období klasifikace. 

 

řazeno chronologicky 

okno k volbě období otevřeme kliknutím sem 
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Detaily u každého předmětu můžeme zobrazit, pokud klikneme na modrý roh se znaménkem +:  

 

Jiná ukázka: 

 

Objeví se nám detaily známek v předmětech, které si rozklikneme. 
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Pololetní klasifikace – zobrazení průměrů (pouze v nabídce zvolíme ) 

V pravém horním rohu volíme buď zobrazení známek za celé studium nebo průměry a souhrny 

 

 

Co můžete dále v systému Bakaláři vidět:  

 

Dále je třeba sledovat studentovu docházku: 

 

pokud si rozevřete nabídku „Výuka“, můžete vidět rozvrh, suplování, atd. 
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Posílání a čtení zpráv: MUSÍTE BÝT PŘIHLÁŠENI POD RODIČOVSKÝM ÚČTEM!  

 

Posílání zpráv je zcela intuitivní, je třeba vybrat komu je zpráva určena, případně žádat potvrzení adresáta o převzetí zprávy. 

Přijaté zprávy je možno také filtrovat: 

 

Zde nastavíme buď dle předmětů nebo přehled absence 

Zde nastavíme období 

práce se zprávami se nachází pod odkazem „Komens“ 

dle období 

dle typu zprávy 
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Poznámka: 

Systém Bakaláři neumožňuje zachytit veškeré skutečnosti důležité pro konečnou klasifikaci v pololetí resp. na 
konci školního roku (viz Školní řád GK, část Klasifikační řád), ale pouze průběžnou klasifikaci hodnocenou 
známkami (s přesností max. na polovinu klasifikačního stupně, tedy s "mínusem"). Chcete-li získat kompletní 
informaci o aktuálním hodnocení studenta, obraťte se na příslušného vyučujícího. 

 


