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KONTAKTNÍ E-MAILY ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE A ŽÁKA PRO PŘÍSTUP 

DO ELEKTRONICKÉ ŽÁKOVSKÉ KNÍŽKY 

Příjmení a jméno žáka: ………………………………………………   Třída: …………………………… 

Autorizační e-mail nutný pro vstup do elektronické žákovské knížky (prosíme, vyplňte formulář čitelně) 

Role pro vstup do žákovské knížky Příjmení a jméno E-mail 

Zákonný zástupce   

Žák/žákyně střední školy   

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř používá elektronickou žákovskou knížku informačního systému Bakaláři, 

který zpřístupňuje rodičům informace o klasifikaci a docházce žáka, osobní rozvrh žáka a změny v něm, akce školy (exkurze, kulturní a sportovní akce), domácí úko-

ly apod. Dále umožňuje komunikaci mezi vedením školy, učiteli, žáky a jejich rodiči aj. 

Vstup do elektronické žákovské knížky je možný na jakémkoliv počítači připojeném k internetu a lze do něj vstoupit i z mobilních zařízení. 

Zákonný zástupce i žák mají svoje vlastní přihlašovací údaje, a to z důvodu, že práva zákonného zástupce jsou mnohem větší, než práva žáka. Proto důrazně 

doporučujeme, aby děti nepoužívali přihlášení rodičů a naopak. 

S přihlášení do elektronické žákovské knížky budete seznámeni v brožuře, kterou obdržíte při prezenci první školní den. 

Výhody elektronické žákovské knížky: 

 umožňuje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu získávat informace o výsledcích vzdělávání a chování žáka prostřednictvím internetu, 

 jednoduché omlouvání žáka z výuky v souladu se školským zákonem a školním řádem, 

 snadná a rychlá komunikace s třídním učitelem, jednotlivými vyučujícími i vedením školy. 

V ……………………………………… dne ………………………… 

Podpis žáka: ………………………………… 

Podpis zákonného zástupce: ………………………………… 

S výše uvedenými údaji je nakládáno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 

a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozděj-

ších předpisů). 


