
Komens – komunikační systém Bakaláři – příručka 
 

A. Poslat zprávu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Typ zprávy 
Obecná – normální běžná zpráva 

Nástěnka (třídy učitelů či školy) – zpráva umístěná na nástěnku (třídy, učitelů školy). 

Aktualita na 1. stránku – zpráva, která se objeví na úvodní stránce webové aplikace. 

Omluvení absence – zpráva adresovaná třídnímu učiteli (do textu je možné uvést důvody absence) 

Hodnocení žáka – vyučující mohou zasílat rodičům zprávu o prospěchu či chování. 

2. Výběr adresátů (Komu chceme zprávu odeslat) 
Pokud vybereme např. žáci – volný výběr, pak po stisku tlačítka Výběr můžeme vybrat více žáků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokud je zpráva určena žákům nebo rodičům, je možné poslat kopii třídnímu učiteli. Podobně, pokud 

je zpráva určena žákům je možné kopii přeposlat rodičům. 

1. V nabídce Komens 

klepneme na Poslat zprávu. 

3. Vybereme, Komu 

chceme zprávu poslat. 

4. Případně můžeme vybrat 

konkrétního žáka (pouze 

učitelé). 

5. Napíšeme obsah zprávy. 

2. Vybereme Typ zprávy. 

1. Vybereme jednotlivé žáky. 

2. Klepnutím na šipku se 

vybraní žáci přesunou do 

pole Příjemci. 

3. Po stisku tlačítka Vybrat 

se přepneme zpátky na 

úvodní obrazovku. Příjemci 

byli vybráni. 



U zpráv je možné požadovat potvrzení o přečtení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Přijaté zprávy / Odeslané zprávy 
V nabídce vybereme Přijaté zprávy / Odeslané zprávy (obě okna vypadají a fungují stejně). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Každá zpráva v seznamu může mít některý z pěti příznaků, podle kterých lze zprávy filtrovat 

de/aktivací příslušného tlačítka v šedé liště hned nad seznamem zpráv. 

 Hodnocení      Omluvenky      Obecné      Systémové      Potlačené 

 

Pro rychlejší identifikaci i bez filtrování jsou zprávy v přehledu opatřeny symboly. 

 Omluvenka      Hodnocení      Nepotvrzená      Potlačená 

 

Typ odesilatele/příjemce je označen barevně podle následujícího schématu. 

 Rodiče      Žáci      Učitele      Ředitelství      Systém 

 

Písmo zprávy můžeme 

formátovat. 

Můžeme přidat přílohu. 

Můžeme vložit hypertextový 

odkaz. 

Můžeme vložit text z MS 

Word. 

Zprávu odešleme klepnutím 

na tlačítko Odeslat. 

V levé části vidíme seznam 

zpráv. 
Po výběru zprávy se v pravé 

části okna zobrazí celý obsah 

zprávy 



C. Nástěnka 
Na nástěnku třídy, učitelů či školy mohou vkládat zprávy pouze oprávnění uživatelé.  

Zprávy zaslané na nástěnku školy se zobrazí všem uživatelům, zprávy na nástěnku třídy se zobrazí 

žákům třídy, jejich rodičům a třídnímu učiteli.  

Na záložce Vše vidíme zprávy ze všech nám dostupných nástěnek a také námi zaslané zprávy. 

Nástěnku používáme jako skutečnou nástěnku ve škole. Například zde zveřejníme výtahu ze školního 

řádu, způsob klasifikace, dlouhodobé nabídky na doučování, tematické plány, účast na různých akcích 

a soutěžích a jejich výsledky atd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zprávy na nástěnce obsahují hlavičku zprávy a text. Pokud jsou ke zprávě připojeny soubory, jsme o 

tom informováni symbolem sponky . 

Nepřečtená zpráva na nástěnku je podbarvena šedivě a označena symbolem zavřené obálky. 

Záhlaví zpráv je barevně odlišené dle typu odesílatele 

 Rodiče      Žáci      Učitele      Ředitelství      Systém 

Detail zprávy na nástěnce zobrazíme klikem na zprávu. 

D. Omluvenky 
Omluvenku zasílají rodiče třídnímu učiteli.  

E. Hodnocení žáků 
Hodnocení zasílají učitelé a ředitelství školy, pokud toto mají povoleno v parametrech. Obsahem zpráv 

mohou být sdělení, která se týkají chování žáka či jeho prospěchu, a rodiči (pokud je 

v parametrech povoleno, tak i žákovi) se zobrazí v Přijatých zprávách.  

 

V příručce jsou použity texty a obrázky z nápovědy systému Bakaláři: 

https://napoveda.bakalari.cz/wa_komens.htm  Zde naleznete podrobnější informace. 

https://napoveda.bakalari.cz/wa_komens_poslat.htm#nastenka
https://napoveda.bakalari.cz/wa_komens_poslat.htm#priloha
https://napoveda.bakalari.cz/wa_komens_poslat.htm#hodnoceni
https://napoveda.bakalari.cz/wa_komens_parametry.htm#typy_zprav
https://napoveda.bakalari.cz/wa_komens_parametry.htm#prava
https://napoveda.bakalari.cz/wa_komens_prijate.htm
https://napoveda.bakalari.cz/wa_komens.htm

