
 

 

 
 

 

   

Střední odborná škola Jarov 
190 00 Praha  9, Učňovská 100/1 

 

Vzdálený přístup k výsledkům studia pro žáky školy a jejich zákonné zástupce 
 

Žákům školy a jejich zákonným zástupcům jsou zpřístupněny údaje o studijních výsledcích 

každého žáka přes vzdálený počítačový přístup (přes webové stránky školy – www.skolajarov.cz). 

Cesta k přihlašovacímu oknu vzdáleného přístupu: webové stránky školy www.skolajarov.cz 

sekce „Pro žáky a rodiče“ / „Systém Bakalář - vzdálený přístup k výsledkům studia“. K dispozici 

jsou dva odkazy, a to pro žáky studující na SOŠ a SOU (maturitní obory skupiny M, maturitní 

nástavbové obory skupiny L a učební obory skupiny H) a pro žáky studující na OU (učební obory 

skupiny E). 

Adresa webové brány pro SOŠ a SOU je „https://znamkysos.skolajarov.cz/Login“. 

Adresa webové brány pro OU je „https://znamkyou.skolajarov.cz/Login“. 

Pro přihlášení je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Každý žák a každý zákonný zástupce žáka 

obdrží své jedinečné přihlašovací údaje, tj. žáci mají vlastní přihlašovací údaje pro přístup do 

databáze a zákonní zástupci žáků také. 

V přehledu je po přihlášení uvedena průběžná klasifikace ze všech předmětů, známky 

z vysvědčení za celou dobu studia, jmenný seznam vyučujících dle předmětů, rozvrh hodin, 

změny v rozvrhu hodin (suplování, exkurze, apod.) a docházka žáka. 

Veškerá uvedená data jsou aktualizována kontinuálně. 

Žákům budou jejich přístupové údaje distribuovány přes třídní učitele oproti jejich podpisu. 

Zákonní zástupci žáka (rodiče, apod.) mohou získat přístupové údaje do systému těmito způsoby: 
 

a) Osobně si vyzvednout své přihlašovací údaje po předložení průkazu totožnosti na studijním 

oddělení Střední odborné školy Jarov; Učňovská 100/1, Praha 9 v úředních hodinách (PO – 

ČT 7:30 – 15:00 hodin; PA 7:30 – 13:00 hodin) oproti podpisu. 

b) Na základě e-mailové nebo telefonické žádosti směřované na studijní oddělení Střední 

odborné školy Jarov; Učňovská 100/1, Praha 9 (tel.: 266 106 314 nebo 284 828 898; e-mail: 

studium@skolajarov.cz) od zákonného zástupce žáka s žádostí o zaslání poštou nebo e-

mailem. Údaje zasíláme pouze na korespondenční, popř. elektronickou, adresu, která byla 

uvedena v přihlášce ke studiu nebo ve vstupním dotazníku a která je tedy uvedena v matrice 

školy. Uvedené řešení je určeno primárně pro zákonné zástupce mimopražských žáků. 

 

Žáci i zákonní zástupci žáků mají možnost při prvním přihlášení změnit své přidělené heslo za 

nové dle své volby (k takto změněnému heslu již nemá přístup ani správce systému). Střední 

odborná škola Jarov generuje vstupní hesla jednorázově a za zabezpečení a uchování 

přístupových údajů je odpovědný každý žák, resp. zákonný zástupce žáka, samostatně. 

Webový server pracuje kontinuálně, avšak vzhledem k množství přístupů a nutnosti pravidelné 

údržby může být webový portál v nepravidelných intervalech krátkodobě nedostupný. 

Zveřejněné studijní výsledky mají pouze informativní charakter. 

Síťová komunikace s přístupovým serverem je sledována a při zjištění pokusu o nezákonné 

aktivity směrem k uchovávaným datům, bude provozovatel serveru postupovat v souladu 

s platnými právními předpisy ČR. 


