Práce s programem
„Termíny zkoušek - vypisování“
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Práce s programem
„Termíny zkoušek - vypisování“
1. Spuštění programu
Přihlašte se do studijního informačního systému na internetové adrese
https://is.cuni.cz/studium/
Klikněte na ikonu, nebo text pro spuštění programu:
Program se spustí:

2. Nový termín – jak ho založit
1. V horizontálním menu klikněte na položku „Nový termín“
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2. Vypište formulář pro založení termínu
Vyplňte všechny políčka označené červenou hvězdičkou.

Povinně vyplňte Den, Hodinu, Dokdy odhlásit, Dokdy přihlásit, Kapacitu
Pokud například připravujete termíny do budoucna. Můžete chtít také vyplnit položku
Odkdy přihlašovat.
Popis údajů:
Den:
Hodina:
Odkdy přihlašovat:

Dokdy odhlásit:
Dokdy přihlásit:
Místnost:
Učitel:
Kapacita:

Den kdy se bude zkouška konat.
Hodina, kdy se bude zkouška konat.
Datum a hodina od kdy se mohou studenti začít na zkoušku
přihlašovat. V okamžiku kdy tento okamžik přijde se pro studenty
objeví možnost aby se na daný termín přihlásili. Před tím se
přihlašovat nemohou.
Datum a hodina do kdy se mohou studenti z termínu odhlásit je
automaticky nastaven na datum zkoušky 0:00 hodin.
Datum a hodina do kdy se mohou studenti na termín přihlásit.
Automaticky se nastaví o dva dni dříve než je datum termínu a opět
na 0:00 hodin.
Nepoužíváme
Není potřeba používat
Maximální počet studentů, kteří se mohou na termín přihlásit.
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Poznámka:

Poznámka pro studenty, spíše kratší důležité oznámení, které se jim
zobrazí na seznamu zkoušek na které se mohou přihlásit. Na
obrázku je příklad zoprazení poznámky „Poznámka pro studenty“

Informace:

Informace pro studenty. Může být detailnější popisná informace.
Na obrázku je příklad jak vidí student Informace o termínu –
„Informace pro studenty“, po rozkliknutí detailu termínu:

Jak omezit aby se mohli na zkoušku přihlásit pouze studenti,
kteří již splnili zápočet
Na formuláři úplně dole vyberte možnost „Na zkoušku je nutný zápočet/kolokvium“

Příklad vyplněného formuláře:
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3. Klikněte na tlačítko „Vložit“
4. Přiřaďte termínu předměty, které v daný termín budete zkoušet.
zobrazí se vám tato obrazovka:

Zde je červeně napsáno, že Nejsou pro termín zadané žádné předměty. Přidejte
předměty, které chcete zkoušet.
a. Vyberte předmět, semestr a zkoušku či zápočet.
b. Potom klikněte na tlačítko „Přidat předmět“
c. Zobrazí se vám následující obrazovka s přidaným předmětem:

d. Takto přiřaďte jedinému termínu, klidně více předmětů, pokud se budou na
tomto termínu zkoušet. Kapacita předmětu platí pro všechny předměty, které
se budou v daný termín zkoušet najednou. To znamená že pokud na daný
termín dáte například zkoušku z Fyzologie pro zubaře E0204011 a ještě přidáte
zkoušku z Fyziologie pro všeobecné E0104011 a celkovou kapacitu máte 20
studentů. Tak se může maximálně přihlásit například 5 zubařů a 15
všeobecných což je celkem 20. Ale stejně tak například 3 všeobecní a 17
zubařů.
5. Nyní jste pro studenty připravily nový termín
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Různé předměty zkoušené ve stejném čase
Pokud chcete na stejný termín vypsat konání zkoušky z více předmětů a u každého
předmětu chcete zvlášť kontrolovat maximální kapacitu přihlášených studentů, nevkládejte do
jednoho termínu více předmětů, ale založte pro každý předmět jiný termín – který má stejný
datum a hodinu konání!

Ponechání neomluvených studentů vázaných na termín dokud se
neomluví
Pokud chcete studentovi zabránit aby na termín nepřišel, neodhlásil se , neomluvil se a hned
se přihlásil na další termín zadejte mu počet dní, po které se bez omluvy nemůže na další
termín přihlásit. Učiníte tak při vkládání zkoušeného předmětu do termínu. Viz následující
výřez obrazovky:

Do počtu dní zadáte počet dní, po které bude student blokován na termínu pokud se
neomluví a tedy dobu po kterou se nebude moci přihlásit na další termín.
Nastavení je možno provést i tak, že se na pevno prostě zablokuje student dokud se
neomluví, ale vzhledem k různým potřebám různých ústavů a klinik jsem to ponechal
nenastaveno.

3. Najít termín
1. Po spuštění programu zvolte předmět, pro který chcete termín najít a dále jestli chcete
najít budoucí, minulé, nebo všechny termíny.
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2. Klikněte na tlačítko „Seznam termínů“ a zobrazí se vám nalezené termíny:

3. Pokud chcete zobrazit o termínu detailní informace klikněte na tlačítko „Detail“
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4. Zjištění zaplnění termínu
1. Nejprve termín najděte podle předchozí kapitoly číslo 3.
2. V seznamu termínů můžete snadno určit jak je daný termín zaplněn – viz obrázek.

maximální
počet studentů

počet aktuálně
přihlášených studentů.
Nyní tedy není přihlášen
žádný student.

5. Kopie starého termínu
Pokud vytváříte podobné termíny, termíny, kde máte například stejnou kapacitu, nějakou
poznámku a informace pro studenty, tak se vám vyplatí, aby jste nemuseli tolik psát prostě
zkopírovat některé informace z již založených termínů.
1. Najděte termín podle návodu „Najít termín“. Kapitola 3 tohoto návodu.
2. V bodu dva návodu jak najít termín, klikněte na tlačítko „Nový (kopie)“
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3. Zobrazí se vám formulář pro vložení nového termínu předvyplněný v položkách
Kapacita, Poznámka a Informace:

4. Dál pak pokračujete jako při vložení nového termínu v kapitole 2. tohoto návodu

6. Úprava termínu
Pokud chcete upravit nějaké detaily v již založeném termínu, například datumy, kapacitu,
poznámky, nebo předměty které se budou v daný termín zkoušet pracujte podle následujícího
postupu.
1. Nejprve nalezněte termín který potřebujete upravit podle kapitoly 3 tohoto návodu.
2. Klikněte na tlačítko „Detail“
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3. Nyní se vám zobrazí detail termínu a nové karty – podpoložky horizontálního menu,
které můžete použít pro editaci termínu – „Upravit“ a „Upravit předměty“

4. Pro úpravu termínu klikněte na kartu „Upravit“
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Upravte to co uznáte za vhodné a klikněte na tlačítko „Uložit změny“
5. Pro úpravu - vložení, či ubrání předmětu, který se bude na daném termínu zkoušet
klikněte na kartu „Upravit předměty“

7. Zrušení termínu
1. Nejprve ten termín, který chcete zrušit najděte podle návodu v kapitole 3.
2. Klikněte na tlačítko „Detail“
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3. Zobrazí se vám detail termínu:

zde klikněte na tlačítko zrušit termín.
4. Systém se vás ještě zeptá jestli chcete tento termín skutečně smazat.

pokud termín chcete skutečně smazat, klikněte na tlačítko OK.
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5. Pokud jsou na termínu přihlášeni studenti. Nelze termín zrušit systém vás na to
upozorní:

proto musíte nejprve všechny studenty z termínu odhlásit a pak půjde termín zrušit. O
tom jak ohlašovat studenty se dozvíte v následující kapitole číslo 7.
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8. Omlouvání studentů
Pokud uplynula doba pro odhlášení z termínu, tak se student z termínu nemůže odhlásit
sám. Pak tedy poprosí ústav, nebo kliniku aby byl odhlášen. Omluví se tedy že se nemůže
dostavit. To samé platí i zpětně. Pokud se student nedostavil na termín na který byl zapsán.
Pokud budete mít u termínu nastaven počet dnů, po které je student na termínu blokován,
když se neomluví, tak je potřebu jeho omluvu okamžitě označit v systému. Umožníte tak
studentovi, aby se mohl zapsat na další termín.
1. Najděte termín, z kterého chcete studenta omluvit podle kapitoly 3 tohoto návodu.
2. V detailu termínu klikněte na kartu „Seznam studentů“

Zobrazí se vám seznam zapsaných studentů. Tady je můžete omluvit.
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9. Odhlášení studentů
Kromě ostatních důvodů pro odhlašování studentů, je odhlášení studentů z termínu
nezbytné pro to aby jste mohli daný termín zrušit.
3. Najděte termín, z kterého chcete studenta odhlásit podle kapitoly 3 tohoto návodu.
4. V detailu termínu klikněte na kartu „Seznam studentů“

5. Zobrazí se vám seznam zapsaných studentů.
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6. Klikněte na tlačítko „Škrtnout studenta“. Objeví se se dotaz zda chcete studenta
skutečně škrtnout.

Pokud ano klikněte na tlačítko OK

10. Zapsání studentů
1. Nejprve najděte podle návodu v kapitole 3. termín na který chcete studenty zapisovat.
2. Otevřete detail termínu a zobrazí se vám následující obrazovka.
Zde najdete seznam předmětů, které lze v daný termín zkoušet – na obrázku označen
červeným oválem.
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3. Klikněte na tlačítko „Zapisovat studenty“ u předmětu na jehož zkoušku chcete
studenty přihlásit. Objeví se vám seznam studentů:

U studenta, kterého chcete zapsat klikněte na tlačítko „Zapsat“

11. Tisk seznamu studentů přihlášených na zkoušku
1. Nejprve najděte podle kapitoly 3 tohoto návodu termín, pro který chcete vytisknout
seznam studentů.
2. Jakmile se dostanete na detail termínu klikněte na kartu „Seznam studentů“
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3. Zobrazí se vám seznam zapsaných studentů

4. Před tiskem si seznam seřaďte podle toho jak potřebujete. Máte možnost řadit podle
Jména a podle Předmětu. Řazení sestupné nebo vzestupné provedete kliknutím na
malé vertikální šipky směřující nahoru a dolů po levé straně názvu „Jméno“ a
„Předmět“
5. Klikněte na tlačítko seznam pro tisk

6. Po zobrazení seznamu seznam vytiskněte stejně jako tisknete všechny internetové
stránky například položkou v Hlavním menu „Soubor“ a dále podpoložkou „Tisk“.
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12. Nalezení termínu, který zkouší konkrétní učitel
Toto hledání bude fungovat pouze pokud při zadávání nového termínu – viz. kapitola 2.
zadáte učitele který bude na daném termínu zkoušet.
1. Po vstoupení do programu klikněte na kartu „Učitelé“

2. Zobrazí se vám následující obrazovka:
zde vyberte učitele, zda se jedá o termín budoucí, minulý nebo obě možnosti a
klikněte na tlačítko „Seznam termínů“

3. Z následujícího seznamu termínů si můžete vybrat ten který potřebujete
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