
  

Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení 

a mateřská škola logopedická 

Schola Viva, o.p.s. 
Erbenova 16, 787 01 Šumperk, tel.: 583 214 153, tel./fax: 583 217 488, 

e-mail: viva@schola-viva.cz, http://www.schola-viva.cz 

Organizace je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností u Krajského soudu v Ostravě, oddíl O, vložka 46. 

 

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA 
 

Vážení rodiče, naše škola začala v tomto školní m roce používat elektronickou žákovskou knížku.  

Vstup do webové aplikace žákovské knížky je zvlášť pro rodiče a pro žáky. Přístup do aplikace je 

možný pomocí ikony umístěné na webových stránkách školy http://www.schola-viva.cz/ 

nebo přímo na adrese https://viva.bakalari.cz 

 

− V přihlašovacím okně vyplní rodič přihlašovací jméno a heslo, které mu předá třídní učitel 

proti podpisu. Přihlašovací heslo si můžete změnit. 

− Protože předávání důležitých informací se bude dít především elektronicky, je důležité, aby 

přístupové heslo sloužilo výhradně pro zákonné zástupce. 

− Ze školního řádu vyplývá povinnosti zákonných zástupců kontrolovat elektronickou 

žákovskou knížku alespoň 1x týdně. 

− Po ukončení práce v aplikaci se vždy odhlaste. 

− Vedle elektronické žákovské knížky bude mít žák naší školy i papírový Omluvný průkaz 

určený k omlouvání žáka a sdělení informací. 

− Žáci obdrží své přihlašovací jméno a heslo od třídních učitelů. 

− Nepoužívejte prosím přihlašovací hesla svých dětí a naopak. Vaše práva v elektronické 

žákovské knížce jsou mnohem větší a ve Vašem nastavení budete dostávat zprávy, které 

jsou určeny pouze rodičům. 

− Upozorňujeme na skutečnost, že v případě předání přístupových údajů jiným osobám dojde 

k porušení zákona o ochraně osobních údajů a může dojít k jejich zneužití. 

− Pokud se Vám přihlášení nedaří, kontaktujte školu prostřednictvím třídních učitelů. 

− V případně ztráty přihlašovacích údajů kontaktujte ředitelství školy. Nové přihlašovací údaje 

budou předány pouze osobně zákonnému zástupci žáka. 

Věříme, že elektronická žákovská knížka přispěje k ještě lepší vzájemné komunikaci. 

 

FUNKCE WEBOVÉ APLIKACE: 

 

Klasifikace – umožňuje zobrazit průběžnou klasifikaci a výchovná opatření 

 

Výuka – pod touto nabídkou se skrývá aktuální rozvrh a zadané úkoly prostřednictvím systému 

Bakaláři 

 

Komens – slouží ke komunikaci mezi rodiči a vyučujícím. Prostřednictvím systému lze také odeslat 

omluvenku žáka, kterou je však potřeba při nástupu žáka do školy donést písemně v Omluvném 

průkazu. V této funkci lze přijímat a odesílat zprávy, je zde nástěnka, týkající se informací celé 

třídy  nebo školy. 

 

Dokumenty – zde se mohou vkládat veřejně dostupné dokumenty, např. pracovní listy k výuce 

 

Věříme, že elektronická žákovská knížka přispěje k ještě lepší vzájemné komunikaci. 

 

 

 

V Šumperku 1. 9. 2020                                                     Mgr. Miroslav Haltmar,MBA,MSc. 

                                                                                                           ředitel školy 
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