
Vážení rodiče a žáci.

Posíláme informace k uzavření  klasifikace za 3.  čtvrtletí  školního roku 2020/2021 a informace
k třídním schůzkám.

Uzavření klasifikace za 3. čtvrtletí

Uvědomujeme si obtíže spojené s distanční výukou a také rozdílnou technickou vybavenost žáků
pro distanční vzdělávání. Stupeň prospěchu byl určen na základě klasifikace za příslušné období
a současně zahrnuje komplexní hodnocení práce žáka v distančním vzdělávání za dané období.

Termín uzavření klasifikace je stanoven na čtvrtek 22. dubna 2021. Klasifikace za 3. čtvrtletí bude
zpřístupněna nejpozději  v  pátek  23.  dubna ve  12:00 hodin  v systému Bakaláři,  zde  budete  mít
možnost se s klasifikací seznámit jak v prostředí webové aplikace, tak i v mobilní aplikaci.

Níže je přiložen manuál pro zobrazení čtvrtletní klasifikace v informačním systému školy pro obě
verze aplikací.

Třídní schůzky

Vzhledem k současné situaci se v rámci uzavření klasifikace za 3. čtvrtletí třídní schůzky s osobní
přítomností  zákonných  zástupců  žáků  ve  škole  neuskuteční.  Budete-li  mít  zájem o  konzultaci
s  vyučujícím  konkrétního  předmětu,  kontaktujte  jej  prosím  e-mailem.  Vyučující  si  s  Vámi
individuálně domluví termín a způsob konzultace „na dálku“ (např. telefonicky, přes videohovor
apod.). Kontakty na zaměstnance školy naleznete na našich webových stránkách. Obecné informace
týkající se celé třídy Vám budou v případě potřeby zaslány e-mailem třídním učitelem.

Děkujeme za pochopení výše uvedených opatření a věříme, že i v této obtížné době to společně
zvládneme.

V Lipníku nad Bečvou dne 16. 4. 2021

  Vedení a pedagogický sbor 
Gymnázia Lipník nad Bečvou



Zobrazení čtvrtletní klasifikace

Webová aplikace

Po přihlášení do webové aplikace na počítači, kliknete na úvodní stránce žákovské knížky na kartu
Průběžná  klasifikace.  Pokud  se  vám karta  na  úvodní  stránce  nezobrazuje,  klikněte  na  odkaz
klasifikace v levém menu. Zobrazí se průběžná klasifikace v aktuálním pololetí, kde první sloupec
označuje klasifikaci za 3. čtvrtletí tohoto školního roku.

Mobilní aplikace

Na úvodní obrazovce otevřete  „ZNÁMKY“.  Potom zvolte nabídku  „PODLE PŘEDMĚTU“.  
U každého předmětu je uvedena čtvrtletní klasifikace (pokud již byla zapsána).


