Gymnázium Blansko, příspěvková organizace
Seifertova 33/13
678 01 Blansko

Vážení rodiče,
od 1. září 2022 dochází ke změně vzájemné komunikace mezi školou a rodiči. Budeme využívat pouze
elektronické prostředí Bakaláři, a to i pro omlouvání absencí. Žáci již nemají studijní průkazy. Do konce
října bude možné ve výjimečném případě využít i SMS, e-mail nebo omluvenku v papírové podobě.

A. Přihlášení do elektronického prostředí Bakaláři (EPB) – 2 možnosti:


Do mobilního telefonu si stáhněte mobilní aplikaci Bakaláři
přihlaste místo školy: Blansko
zadejte název školy: Gymnázium Blansko, příspěvková organizace
přihlaste se jménem a heslem (obdrželi jste na začátku školního roku)



Přes webové stránky školy
www.gymbk.cz  IS  Informační systém Bakaláři  přihlaste se přihlašovacím jménem a heslem
Zapomněl(a) jsem heslo
Klikněte na Zapomenuté heslo a zadejte e-mailovou adresu, kterou jste nahlásili třídnímu učiteli.
Na zadanou e-mailovou adresu přijdou instrukce k zadání nového hesla.
Heslo doporučujeme pravidelně měnit. Změnu e-mailové adresy je třeba nahlásit třídnímu učiteli.

B. Omlouvání absencí


postup při omlouvání v el. prostředí BAKALÁŘI v počítači
KOMENS  Poslat zprávu  Typ: Omluvení absence
zadejte datum a hodiny, příp. Omluvit celý den
do zprávy napište velmi stručně důvod: např. lékař



postup při omlouvání v mobilní aplikaci Bakaláři
KOMENS  Modrá ikona v pravém dolním rohu – odeslat zprávu
Namísto „Obecná zpráva“ vybereme „Omluvení absence“

Pravidla pro omlouvání absence jsou obsažena ve školním řádu – příloha č. 4 (viz Nástěnka školy v Bakalářích).
V případě nemoci žáka omluví rodiče jeho nepřítomnost nejpozději do 3 dnů.
Při plánovaném odchodu žáka z výuky omluví rodiče jeho nepřítomnost minimálně den předem. Bez této
elektronické omluvy nesmí žák opustit školu.
Rodinnou rekreaci delší než 5 pracovních dnů omluví rodiče prostřednictvím zprávy zaslané řediteli školy:
KOMENS  Poslat zprávu  Typ: Obecná zpráva, Komu: ředitelství.
Omlouvání v tělesné výchovy – žák je přítomen, ale necvičí (např. po nemoci)
Rodič jej omlouvá výše popsaným způsobem. Takto omluvená absence se však nezapočítává do celkové
absence žáka.
Jak zjistím, kdy moje dítě chybělo?
VÝUKA  ROZVRH. Hodiny, v nichž Vaše dítě chybělo, jsou podtrženy modře (nevyřešená absence) či
zeleně (omluvená absence).
Co je třeba udělat na začátku školního roku?
Přihlaste se jako rodič do systému a změňte si heslo. Pravidelně toto prostředí navštěvujte.
Na nové zprávy v Komens Vás systém upozorní zasíláním oznámení do e-mailové schránky.
Nikdy nedávejte rodičovské heslo svým dětem!
V případě problémů se obracejte na třídního učitele, případně na placek@gymbk.cz.
Děkujeme za spolupráci. Třídní učitelé

