Aplikace Bakaláři a Strava na GyTu
informace k přihlášení, funkce aplikací v jiném dokumentu

Webová aplikace Bakaláři – první přihlášení, případně obnova hesla:
1) Zadejte adresu webové aplikace: gytu.bakalari.cz
2) Zvolte “Zapomenuté heslo”
3) Vyplňte emailovou adresu, buď pro žákovský účet, nebo pro
rodičovský účet a potvrďte.
Akce musí skončit hlášením, že email byl odeslán. Pokud se tak nestane,
zkontrolujte zadání adresy, případně zda máte správnou emailovou adresu,
kterou jste nahlásili do databáze školy. Pokud problém přetrvává, kontaktujte
administrátora na emailu bakadmin@gytu.cz.

4) Na zadaný email přijde odkaz na změnu (vytvoření) hesla (min. 8
znaků, písmeno, číslice) a zde je uvedeno i přihlašovací jméno.
Zkontrolujte prosím i složku SPAM v cílové emailové schránce.

5) Nyní se můžete přihlásit do aplikace Bakaláři.
Webová aplikace Strava – přepnutí z Bakalářů:
6) V levém menu zvolte položku “Strava”, do nové záložky (okna) se
otevře webová aplikace Strava.
Případný požadavek aplikace na změnu hesla můžete ignorovat. Vyplněné
emailové adresy v “Nastavení” jsou načítány z databáze Bakalářů, neměňte je.

Mobilní aplikace Bakaláři a přepnutí do aplikace Strava
●
●

Přihlášení do mobilní aplikace Bakaláři provedete stejným
uživatelským jménem a heslem, jako do webové aplikace.
Přepnutí do aplikace Strava je nutné provést kliknutím na symbol
Bakalářů (viz obrázek), který přepne mobilní aplikaci do webového
zobrazení a pokračujte volbou “Strava” v levém menu.

Mobilní aplikace Strava
Je možné používat i mobilní aplikaci Strava. V tom případě je nutné zjistit
si přihlašovací jméno a nastavit si heslo do této aplikace.
➔ Zjištění přihlašovacího jména: v aplikaci strava (přihlášení přes
Bakaláře) klikněte na symbol “i” (viz obr.) a poznamenejte si
uživatelské jméno (pozor na velká písmena, nutno dodržet).
➔ Vytvoření (změna) hesla: v aplikaci strava (přihlášení přes
Bakaláře) v menu “nastavení” si změňte-vytvořte heslo, které
použijete v mobilní aplikaci Strava. Toto heslo nijak neovlivní přístuppřihlášení do aplikace Strava z aplikace Bakaláři, ani heslo do Bakalářů se tímto
nemění.

