OBRÁZKOVÝ MANUÁL – ROZVRH V AIS2
UČITEĽ

Modul Rozvrh v AIS2 umožňuje študentom a vyučujúcim:
-

Prezerať si vlastný rozvrh aj rozvrhy študijných programov, katedier, učební a pod.
Študentom zapisovať sa priamo v zápisnom liste aj na rozvrh hodín.
Prezerať si stav zápisu – počet zapísaných na daný predmet.
Vyučujúcim prihlasovať/odhlasovať študentov na vlastné rozvrhové akcie.
Tlačiť prezenčné listiny.
Pri hodnotení filtrovať zapísaných študentov cez rozvrhové akcie.

PREZERANIE ROZVRHU V AIS2:
Rozvrh nájdete v ponuke Rozvrh: VSRH009 Rozvrh hodín pre...
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V zobrazenom okne sa automaticky ponúkne osobný rozvrh prihláseného užívateľa AIS2, ktorý zobrazíte
kliknutím na ikonku

.

POZOR: skontrolujte si, či máte v časti Filter správne nastavený akademický rok a príslušný semester.
Ak chcete zobraziť inú rozvrhovú zostavu, kliknite na príslušnú záložku:
-

-

Osoba: prezeranie rozvrhov vyučujúci a študentov, kliknutím na

pridáte meno osoby (vyučujúci,

študent) a kliknutím na
sa zobrazí rozvrh označenej osoby.
Miestnosť: prezeranie obsadenosti miestností.
Stredisko: rozvrh katedry (zobrazia sa všetky predmety, ktoré učia vyučujúci katedry aj predmety,
ktoré sú zaradené v študijných programoch katedry, ale vyučujú ich vyučujúci z iných pracovísk)
Predmet: zaradenie konkrétneho predmetu v rozvrhu.
Študijný program: rozvrh študijnej kombinácie a ročníka (pozor: treba zadať existujúcu skratku
študijného programu, študijnú kombináciu, napr. PSAN pre bc. štúdium alebo mPSAN pre mgr.
štúdium a vybrať ročník štúdia), zobrazí sa rozvrh podľa odporúčaného študijného plánu vrátane
kurzov VUZ. Ak vami vybraný kurz nenájdete, možno je odporúčaný pre iný ročník, skúste ho
vyhľadať cez predmet alebo cez vyučujúceho.
Podprogram: učiteľstve v kombinácii zobrazí rozvrh jednej z kombinácií bez VUZ alebo samostatne
pre VUZ. Skratku treba zadať s hviezdičkou – napr. *PSY pre učiteľstvo psychológie.

Rozvrh sa vždy zobrazí vrátane predmetov blokovej výučby. Ak si chcete pozrieť len rozvrh priebežnej
výučby alebo len rozvrh blokov, môžete si nastaviť filter v položke „od dátumu – do dátumu“ (termíny
priebežnej a blokovej výučby nájdete v Harmonograme akademického roka na stránke PdF UK), alebo
v položke „pravidelnosť“, kde si zvolíte možnosť „týždenne“ pre priebežnú výučbu a „jednorazovo“ pre
blokovú výučbu.
-
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Pri zobrazovaní rozvrhu katedry vyberajte zo zoznamu „Zabezpečujúcich stredísk“, označte vybranú katedru
a kliknite na

.

Rozvrh sa zobrazí v nasledujúcom formáte:
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Na bočnej lište si môžete nastaviť, aké údaje chcete v rozvrhových okienkach zobraziť, kliknutím na zelené
šípky
sa zobrazenie rozvrhu aktualizuje podľa vašich nastavení. Ak chcete mať rozvrh prehľadný,
odporúčame zrušiť zobrazenie študijných skupín.

Rozvrhovú zostavu si môžete vytlačiť kliknutím na ikonu
. Rozvrh sa zobrazí v osobitnom okne
prehliadača, podľa typu prehliadača nastavíte tlač alebo tlač do pdf. Rozvrh sa zobrazuje ako grafický
formát, preto ho nemožno exportovať napr. do Wordu a upravovať.
Ak chcete rozvrh exportovať do programu Excel, zvoľte si zobrazenie „Ako zoznam akcií“ (pozri vyššie),
vtedy sa rozvrh zobrazí vo forme dátovej tabuľky.
Kliknutím na ľubovoľné okienko v rozvrhu sa zobrazia základné údaje o rozvrhovej akcii. Tu si môžete overiť
napr. kód predmetu (napr. ak sa do jednej akcie spojilo viacero študijných skupín s rôznymi kódmi
predmetov), kapacitu a obsadenosť kurzu.
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ZARAĎOVANIE NA ROZVRH UČITEĽOM:
Vyučujúci má oprávnenie zaradiť na rozvrhovú akciu študentov, ktorí majú príslušný predmet zapísaný
v zápisnom liste. Povinnosť zapísať sa na rozvrh majú študenti, nie vyučujúci. Vyučujúci však môže v prípade
potreby zápis na rozvrh korigovať: vymazať nesprávne zapísaného študenta, ktorý zaberá miesto iným,
vymazať študenta, ktorý nemá splnenú prerekvizitu, zapísať študenta aj nad limit daný kapacitou kurzu.
Zaraďovanie na predmet je dostupné priamo rozbalením záložky „Študenti“ v rozvrhovom okne alebo v
časti Evidencia štúdia: VSES059 Zaraďovanie študentov na rozvrh hodín.
Cez rozvrhové okienko zaradíme študentov na rozvrh kliknutím na rozvrhové okienko:

V zobrazenom okienku Detail rozvrhovej akcie vyberte záložku Študenti. Kliknutím na
môžete editovať
zoznam študentov, kliknutím na tlačiareň si môžete vytlačiť prezenčnú listinu (pozri aj postup ďalej.)
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Zaraďovanie na rozvrh v časti Evidencia štúdia: VSES059 Zaraďovanie študentov na rozvrh hodín:

Zobrazí sa okno podobné ako pri hodnotení alebo evidencii termínov hodnotenia. Tu si vyberiete príslušný
predmet, pre ktorý chcete zaradiť študentov na rozvrh (1), kliknutím na

načítate zoznam rozvrhových

akcií (2), označíte konkrétny termín, ku ktorému chcete priradiť študentov (3) a kliknete na

(4)
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V zobrazenom okne môžete pridať na danú rozvrhovú akciu študenta kliknutím na
rozvrh môžete len študenta, ktorý má predmet zapísaný v zápisnom liste!
Vyradiť z rozvrhovej akcie študenta môžete kliknutím na

, pozor: zapísať na

.
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TLAČ PREZENČNEJ LISTINY:
Cez rozvrhové okienko alebo v ponuke Evidencia štúdia: VSES059 Zaraďovanie študentov na rozvrh hodín
si môžete vytlačiť aj prezenčnú listinu k príslušnej rozvrhovej akcii.
Kliknutím na

sa zobrazí ponuka „Prezenčná listina“.

Prezenčná listina sa otvorí v aplikácii WORD v nasledovnom formáte, údaje a formát prezenčnej listiny
môžete vo Worde ľubovoľnej upravovať.
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EVIDENCIA HODNOTENIA ŠTUDENTOV CEZ ROZVRHOVÚ AKCIU:

Hodnotenie študentov zapisujeme v ponuke Evidencia štúdia: VSES040 Evidencia hodnotenia študentov.

Po vybraní (1) a načítaní predmetu (2), ktorý chcete hodnotiť kliknete na
„Zobraziť filter“ (3)

a vyberiete ponuku

1
2
3

9

V okne filtra vyberiete ponuku „Rozv. akcia“ a zobrazia sa všetky termíny, v ktorých daný predmet
vyučujete. Kliknutím na príslušný termín vyselektujete pre zápis hodnotenia len študentov, ktorí
navštevovali tento váš kurz.
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