Návod na zprovoznění aplikace Bakaláři Online
na mobilních zařízení a PC

1. Na Apple mobilních zařízeních s operačním
systémem iOS zvolit App Store.

2. Na mobilních zařízeních s operačním
systémem Android zvolit Obchod Play.

3. Vyhledat a stáhnout aplikaci Bakaláři
Online.

4. Na telefonech s operačním systémem
Android zvolit Obchod Play
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5. Zvolit tlačítko Přeskočit.

6. Zvolit Najít školu a vyhledat Milevsko.

7. Pod volbou Milevsko vybrat 1.
základní škola T. G. M. Milevsko,
Jeřábkova 690.

8. Po potvrzení volby školy se zobrazí
úvodní obrazovka
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9. Zadat jméno žáka a přihlašovací
údaje, které Vám předala škola.

10. Při správně zadaných přihlašovacích
údajích se vytvoří účet a přihlášení.

11. Po úspěšném přihlášení se zobrazí
dostupné moduly.

12. Pro komunikaci se školou se používá
modul KOMENS, kde naleznete
případné zprávy, které Vám škola
zaslala či zprávy od Vás zaslané škole.
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13. Ukázka přijaté testovací zprávy.
Některé zprávy mohou vyžadovat
potvrzení zprávy, díky tomu škola
získá informaci, že jste zprávu již
četli.

14. Pokud máte doma více žáků naší
školy, je možné přidat i tyto žáky.
Zvolte Přidat nový profil.

15. Vyplňte účet podle bodu 6 – 10
tohoto návodu. Přihlašovací údaje
zadejte pro konkrétního žáka.

16. Po správném zadání přihlašovacích
údajů můžete spravovat v aplikaci více
žáků.
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17. Ukázka dostupných modulů pro
daného žáka.

18. Mimo modulu KOMENS je uvolněn
pro všechny žáky i modul POLOLETÍ.

Poznámka: Výhoda mobilní aplikace Bakaláři online v telefonu či v tabletu je, že při povolení
oznámení (viz bod 4) vám bude ihned zobrazena informace o nové zprávě ze školy. Při používání jen
webové aplikace přes internetový prohlížeč na stolním PC či notebooku, je nutné čas od času zprávy
kontrolovat přihlášením se do aplikace.
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Zprovoznění aplikace Bakaláři online na PC a notebooku
1. Na stránkách naší školy www.zsmilevsko.cz zvolit v pravém sloupci ikonu Elektronický portál
Bakaláři

2. V případě zobrazení následující chyby o zabezpečeném spojení povolte TLS 1.0 a 1.1

3. Do portálu Bakaláři online zadat přihlašovací údaje (přihlašovací jméno a heslo) získané ze
školy.

V případě problémů s instalací či přihlášením nás prosím kontaktujte na podpora@zsmilevsko.cz
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