Žádost o předání přihlašovacích údajů do webové aplikace systému Bakaláři – EŽK

▪

Elektronická žákovská knížka je systém, který vám umožňuje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu získávat
prostřednictvím internetové sítě informace o studiu Vašeho dítěte.

▪

Máte okamžitý přehled o klasifikaci a chování Vašeho dítěte (známky, aktuální rozvrh, plánované akce,
zprávy od třídního učitele nebo ostatních vyučujících).

▪

Odpadá časté úmyslné či neúmyslné zapomínání a ztráta papírové žákovské knížky. Během hodiny také
odpadá zdržování se zápisy do papírové ŽK.

Podpisem níže zákonní zástupci žáka berou na vědomí:
1. Nutnost učinit taková opatření, aby nemohlo dojít k předání nebo prozrazení přihlašovacích údajů
zákonných zástupců do elektronické žákovské knížky třetím osobám ani samotnému žákovi. (Žáci obdrží
vlastní přihlašovací údaje). Informace předané škole přes účet zákonného zástupce jsou školou
považovány za směrodatné. Použití přihlašovacích údajů zákonného zástupce žákem ke komunikaci se
školou nebo k omlouvání absence je vždy považováno za závažné porušení školního řádu.
2. Skutečnost, že tímto informačním kanálem škola prokazatelným způsobem oznamuje změny v rozvrhu
a vzdělávací akce mimo budovu školy.
3. Skutečnost, že tímto informačním kanálem škola prokazatelným způsobem oznamuje průběžné
hodnocení žáka.
4. Nutnost pravidelně se pomocí systému informovat o výsledcích vzdělávání i chování svého dítěte.
5. Nutnost pomocí systému včas a řádně omlouvat absence svého dítěte.
6. Kontrolovat správnost evidovaných osobních údajů a informovat neprodleně o případných změnách.
Přihlašovací údaje jsou pro oba zákonné zástupce shodné a jsou generovány na základě funkční emailové
adresy, kterou poskytnete škole. Tato adresa bude sloužit i pro případnou komunikaci se školou či obnovu
zapomenutého hesla. Ve výjimečných případech (např. střídavá péče) lze na základě žádosti vygenerovat
přihlašovací údaje pro každého z rodičů zvlášť. V takovém případě se obraťte na třídního učitele.

Žádám o zaslání přihlašovacích údajů zákonných zástupců na tuto emailovou adresu:

Zde hůlkovým písmem vyplňte funkční emailovou adresu, na kterou mají být zaslány přihlašovací údaje zákonných zástupců.
Nejlépe adresu, která je již v systému evidována u jednoho z rodičů.

Beru na vědomí výše uvedené body a skutečnosti vyplývající z nich. Seznámil/a jsem se s pokyny pro webový
systém Bakaláři, které jsou dostupné na www.zsressl.cz v sekci dokumenty.

Jméno a příjmení žáka ............................................................................ třída ............ podpis .........................................

Jméno a příjmení matky ............................................................................................... podpis .........................................

Jméno a příjmení otce .................................................................................................. podpis .........................................

