Elektronická komunikace s rodiči a žáky
Šestým rokem škola využívá program Bakaláři, který umožňuje vést elektronickým
zpracováním školskou dokumentaci a školskou matriku (dle vyhlášky č. 364/2005 Sb.).
Program pokrývá všechny oblasti školské administrativy od evidence žáků po rozvrh hodin a
suplování. Výhodou tohoto evidenčního programu je možnost využívat jeho webovou
aplikaci.
V rámci efektivní komunikace mezi školou a studenty/rodiči funguje webové aplikace
programu Bakaláři, která je umístěna na internetových stránkách školy. Rodiče a studenti
mají možnost využívat přístupu k následujícím informačnímu modulům:
Osobní údaje žáka
- rodiče mohou kontrolovat, zda škola eviduje správné údaje.
Pololetní klasifikace
- zahrnuje kompletní pololetní klasifikaci ve všech ročnících od počátku studia včetně
přehledu zameškaných hodin
Průběžná klasifikace
- zde se zobrazuje přehled všech průběžně zadaných známek - lze volit podoby zobrazení
(témata, průměr, váhy známek,…)
Průběžná docházka
- zahrnuje evidenci zameškaných hodin (podle časového období nebo dle zameškanosti v
předmětech).
Výchovná opatření
- přehled třídních důtek, pochval atd. za aktuální pololetí, nebo za celé studium.
Rozvrh hodin
- zobrazuje se platný rozvrh včetně suplování
Plán akcí
- zde se zobrazují plánované akce v daném měsíci, např. návštěva filmového představení,
přednáška, exkurse apod.
Přehled školného
- v tomto modulu se zobrazuje přehled školného za aktuální školní rok
- v tabulce se zobrazují plánovaná výše školného a skutečně došlé platby
- plánované platby jsou evidovány k 10. dni v daném měsíci a došlé platby k datu připsání na
účet školy nebo složení na pokladně školy
Komunikační systém – Komens
- prostřednictvím tohoto modulu lze obousměrně komunikovat mezi ředitelstvím, třídními
učiteli, učiteli a rodiči/žáky
- rodič může zaslat zprávu ředitelství školy, třídnímu učiteli nebo vyučujícímu
- rodič může třídnímu učiteli zaslat omluvu nepřítomnosti syna/dcery
Díky této webové aplikaci probíhá efektivnější komunikace hlavně s rodiči, kteří si mohou
kontrolovat nejen klasifikaci a docházku pomocí internetu. Samotní žáci pak mají dokonalý
přehled o svých studijních výsledcích, docházce, rozvrhu a případném suplování. Výhodou je
také rychlá obousměrná komunikace prostřednictvím krátkých zpráv.

Ukázky a popis jednotlivých funkcí webové aplikace
Úvod
obsahuje
- aktuální sdělení rodičům/žákům
- přehled nově zapsaných známek nebo zpráv
- evidenci posledního přihlášení
- lištu s jednotlivými nástroji (osobní údaje, klasifikace…)

Osobní údaje
- obsahuje výběr evidovaných dat o žákovi (určeno pro kontrolu zákonného zástupce)

Klasifikace
- obsahuje následující odkazy:
průběžná klasifikace (za dané pololetí)
- lze volit různá zobrazení (stručný přehled s kontrolním průměrem, detailní rozpis vč. váhy
známky – bodové hodnocení, poznámek a konkretizace učiva)
Důležitá informace
Klasifikace na škole probíhá přiřazením bodové hodnoty ke každé známce. Každá známka má
jinou váhu, tzn. že výsledný průměr není aritmetický, ale vážený.
Pro hodnocení se využívá 10ti bodová stupnice, přičemž 10 bodů je nejvyšší hodnota a
v evidenci se zobrazuje jako „X“.

pololetní klasifikace
- zobrazuje přehled klasifikace za celou dobu studia a tzv. souhrn (datum vydání vysvědčení a
celkový prospěch)

Výchovná opatření
- obsahuje udělená výchovná opatření (napomenutí třídního učitele, důtky, snížené
známky z chování,…)
- lze volit období zobrazení (např. celé studium nebo aktuální pololetí)

Opravné zkoušky
- zde se zobrazují opravné zkoušky za dané pololetí nebo celé studium
- evidují se opravné zkoušky (nedostatečný prospěch), dodatečná klasifikace
(nehodnocení pro vysokou absenci) a komisionální zkoušky (přezkoušení z důvodu
nesouhlasu s klasifikací)

Absence
- obsahuje následující odkazy:
průběžná absence
- lze volit libovolné období pro zobrazení absence

zameškanost v předmětech
- zde se zobrazuje procentuální absence v jednotlivých předmětech
Důležitá informace
Škola důsledně sleduje docházku žáků do výuky. V případě absence vyšší jak 30%
je žák za dané pololetí nehodnocen. V náhradním termínu pak vykoná dodatečné zkoušky.

Rozvrh
- zde se zobrazují stálý rozvrh, rozvrh upravený o aktuální změny (suplování), přehled
suplování a přehled předmětů s vyučujícími

Plán akcí
- obsahuje přehled plánovaných akcí ve škole s možností volby období (týden, měsíc,…)

Komunikační systém (Komens)
- prostřednictvím tohoto modulu lze obousměrně komunikovat mezi školou a
rodiči/žáky
- obsahuje jednotlivé nástroje (napsání nové zprávy, přehled odeslaných a došlých
zpráv…)
POSTUP napsání nové zprávy
1. Kliknout na odkaz „Komens“
2. Kliknout na odkaz „Nová zpráva“
3. Vybrat druh zprávy a adresáta popř. zadat požadavek o potvrzení zprávy od příjemce
4. Napsat text zprávy
5. Potvrdit odeslání

Školné
- slouží k evidenci školného za aktuální školní rok
- obsahuje přehled plánovaného školného a skutečně došlých plateb
- školné se má hradit k 10. v daném měsíci a standardní výše školného je 1350,- u
čtyřletého denního studia, nižší školné platí žáci s prospěchovým stipendiem
- v případě dlužného školného za předchozí školní rok je nedoplatek uveden k datu
31. 8. (např. 4050,- Kč = dluh za tři měsíce předchozího školního roku)
- u maturitních ročníků je poslední platba v měsíci květnu i za měsíc červen
- ve sloupcích SKUTEČNOST se zobrazuje reálné datum a částka, která došla na účet
školy (např. dojde-li platba 14. 12., zobrazí se toto datum)
- při ukončení studia škola případné přeplatky vrací jednorázově na účet odesílatele
- přeplatky za předchozí školní rok se zobrazují ve sloupci SKUTEČNOST
s datem 31. 8.

