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Třídní schůzky 19.11.2020 – návod k připojení 

 

Vážení rodiče, zákonní zástupci, žáci, 

Dovolujeme si Vás informovat, že ve čtvrtek 19.11.2020 od 16:00 a 17:00 hod. proběhnou plánované 
třídní schůzky online formou. 

Z toho důvodu Vám v předstihu zasíláme návod, jak se přihlásit, kde zjistit průběžné hodnocení  a 
další důležité informace. 

Pro připojení na schůzku online využijte přihlašovacích údajů Vašeho dítěte. Každý žák má přidělený 
svůj osobní email ve tvaru příjmenížákačíslo@skolacb.cz (např. novak01@skolacb.cz). Na tento email 
přijde dnes odpoledne pozvánka, která bude obsahovat odkaz na videokonferenci. Pro připojení 
nejsou potřeba žádné další programy, žádaný je ovšem počítač se zabudovaným zvukem, popřípadě 
chytrý mobilní telefon. 

Součástí třídních schůzek nebudou individuální konzultace nad průběžnou klasifikací. Průběžná 
klasifikace žáků se nachází v programu Bakaláři. Postup, jak se do programu přihlásit naleznete níže. 

 

V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obracejte na třídního učitele popř. na 

email svepes@skolacb.cz. 

 

Všem děkujeme za spolupráci a v dnešní době přejeme hlavně zdraví. 

 

Za SSŠ a JŠ s právem státní jazykové zkoušky Č. Budějovice, s.r.o. 

Mgr. Václav Švepeš, Ph.D. zástupce ředitelky školy 
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Kde najít průběžné hodnocení žáka: 

Klikněte na odkaz: https://skolacb.bakalari.cz/login , přihlašte se a dále postupujte dle 

obrázku (zakroužkováno červeně). V hlavním menu naleznete údaje o klasifikaci, absenci, DÚ a další 
informace. 

 

Pokud nemáte přihlašovací údaje, požádejte třídního učitele o jejich zaslání.    
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Jak se přihlásit na videokonferenci třídní schůzky: 

Pozvánka na videokonferenci přijde dne 12.11.2020 každému žákovi do školního emailu. Detailní 
návod naleznete na obrazovém materiálu níže. 

  

1.        Potvrďte účast na třídních schůzkách (ano / možná / ne), a před vlastní konferencí 
(19.11.2020) klikněte na vygenerovaný odkaz níže (viz. zakroužkované Informace pro 
připojení). 

 

 

2.       V dalším okně se objeví následující screen, klikněte Připojit se a budete převedeni na 
konferenci. Zvuk by měl být automatický zapnutý, pokud budete chtít také hovořit, musíte 
nejprve pustit mikrofon (přeškrtnutý mikrofon v červeném poli ve spodní části obrazovky)   
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