
Знайомство та робота з Bakaláři,  
як спосіб спілкування батьків зі школою. 

	

Ви зможете побачити цей кольоровий шестикутний знак в лівій верхній частині 
головної вебової сторінки сайту нашої школи (Základní škola a mateřská škola Benešov, Na Karlově 
372) - www.zsbnkarlov.cz 
Це - знак-іконка Bakaláři	- вебової аплікації, яка слугує основним комунікаційним каналом між 
нашою школою та Вами - законними представниками (батьками) учнів. Клікніть на нього - і 
аплікація буде відкрита для подальшого користування. 
 
Як це працює? 
Після введення відповідного паролю (hesla) відкриється сторінка Вашої дитини, де Ви можете знайти 
багато корисної інформації: розклад учбових годин, оцінки Вашої дитини, зміни у розкладі та інші 
корисні зауваження, що стосуються навчання та успішності Вашої дитини у школі.  
	

	 	
Одна із функцій цієї аплікації - бути електронним щоденником Вашої дитини-учня. Туди оперативно 
вноситься вся інформація, яка потрібна для проведення та контролю навчального процесу. 
Але це не вичерпує усіх можливостей і функцій Bakaláři. 
 
Вкладення Komens слугує електронною поштою між Вами та шкільним колективом, між батьками, 
вчителями, учнями. За допомогою цієї функції Ви можете оперативно надіслати повідомлення 
класному керівникові тощо. На відміну від звичайних е-майлових повідомлень Komens гарантовано, 
швидко та безпечно доставить Ваше повідомлення в нашу школу, надасть можливість зафіксувати 
Ваше повідомлення в часі, допоможе швидко та оперативно комунікувати. Крім цього наша шкільна 
електронна пошта не обтяжується спамами, вірусами, рекламою та іншим інформаційним сміттям.  
 
У Вас також є унікальна можливість написати Ваше повідомлення українською чи російською 
мовами (повідомлення пишете у Word українською/російською мовою,і прикріплюєте як вкладення 
до основного листа).Завдяки нашим асистентам-педагогам текст Вашого повідомлення буде 
перекладено на чеську мову та доставлено Вашому адресату.  



 
 
Інтерфейс цього комунікатора дуже простий та зручний у використанні і подібний для звичного Вам 
е-мейлового віконця, яке включає поля для записів електронної адреси, теми повідомлення та 
віконця для текстового повідомлення тощо. Ось так виглядає це комунікаційне вікно:  
	
	

	
У вертикальному лівому голубому полі ми бачимо навігатор з назвами різних закладок, які 
попомагають нам формувати наші електронні листи. Наприклад, в закладці “Typ” можемо вибрати 
тип Вашого листа-повідомлення в залежності від справи: звичайний (obecná), пояснювальна записка 
(omluvenka) тощо. 
В закладинці “Komu” - можете вибрати із списка прізвище учителя. 
 
Після того, як Ви завершите формування Вашого електронного листа, то можете його надіслати, 
клікнувши на синю іконку з написом “Odeslat”, яка знаходиться в нижньому правому кутку 
електронного вікна Вашого повідомлення. В лівому нижньому кутку вікна електронного листа 
знаходиться інша функція - знищення Вашого повідомлення. У разі, коли Ви передумали надсилати 
свій лист, Ви можете натиснути цю іконку з написом “Zrušit” - і Ваш лист зникне. 
 
В закладці “Komens” далі Ви можете також знайти всі Ваші старі надіслані  листи і відповіді на них - 
якщо такі були. 
	
		
	


