
Коротка інструкція - бакалаври  
 

1) Увійдіть в обліковий запис бакалавра через комп’ютер  

- відкрити сайт школи – www.zsgvodnany.cz  

- натисніть на іконку Холостяків (див. червону стрілку на малюнку)  

- виберіть відповідну будівлю  

 
- увійдіть тут  

- ви повинні використовувати дані для входу своїх батьків!!!! (не дані для входу учня)  



 
- у верхньому правому куті ви побачите ім'я та клас вашої дитини та посаду батька  

 
- якщо ви не бачите посаду батька, а посаду учня, батько не ввійшов у систему обліковий запис батьків (студента не 

дозволяє виправдовувати відсутність) 

2) Виправдання відсутності - Коменс  

- після входу перевірте, чи перебуваєте ви в обліковому записі батьків (позиція батьків – студентський обліковий запис 

не допускає виправдання відсутності)  

- у лівій колонці натисніть на пункт КОМЕНТАРІ - НАДІСЛАТИ ПОВІДОМЛЕННЯ  



 
- виберіть тип повідомлення ( щоб вибачити учня, виберіть - ВИБАЧЕННЯ ЗА ВІДСУТНІСТЬ)  

- виберіть у текстовому полі дату з - до  

- до, напишіть причину відсутності (той же принцип, що й надсилання електронного листа) - 

потім надішліть повідомлення (значок НАДІСЛАТИ )  

НАДІСЛАТИ 

3) Зв’язування кількох облікових записів студентів  

- якщо у вас кілька дітей у нашій школі, ви можете зв'язати їхні облікові записи в один - у лівій 

колонці натисніть на пункт – ІНСТРУМЕНТИ та виберіть ЗВ'ЯЗАННЯ ОБЛІКОВИХ ПІДПРИЄМСТВ  

- потім введіть дані для входу в наступний обліковий запис  

- зв'язування облікових записів можливе лише в межах філії (наприклад, обліковий запис Bavorvská + обліковий запис 

Gymnázium не можна об’єднати) 



 
4) Бакалаври з мобільного  

Додаток Baccalaureate можна встановити на мобільний телефон або планшет  

Установка на мобільний телефон:  

- відкрийте сторінку Google Play або APP STORE 2 на мобільному телефоні або планшеті - введіть 

«бакалавр» у полі пошуку та виберіть «Бакалавр онлайн»  

додаток - інсталюйте додаток  

Підключення вашого шкільного облікового запису:  

- під час першого запуску програми на телефоні виберіть ПРОПУСТИТИ - з'явиться наступне вікно: 

 

- натисніть на пошук школи - потім знайдіть Vodňany та виберіть правильну філію (наприклад, ZŠ Bavorovská ) – у полі 

з’явиться веб-адреса: https://zsgvodnany.bakalari .cz:4434   

 Адресу також можна ввести вручну в полі:  

Bavorovská: https://zsgvodnany.bakalari.cz:4434   

Алешова: https://zsgvodnany.bakalari.cz:4433  

Гімназія: https://zsgvodnany.bakalari.cz:4435  

- потім введіть своє ім'я користувача та пароль і виберіть ЗБЕРЕГТИ ТА УВІЙТИ 


