Vložení tématu N e ř í ze n é p r a x e do balíku O d b o r n ý c h p r a x í
Témata neřízených praxí vkládají studenti zapsaní do předmětů:
3. ročníku CHASOP
…
předmět OP5_C110
1. ročníku CHASOPK
…
předmět OP2_C210
2. ročníku CHASOPK
…
předmět OP4_C210
3. ročníku CHASOPK
…
předmět OP6_C210
A. Jak vložit téma neřízené praxe?
Postupujte:
Student  zkontrolujte si, že v pravém horním rohu záhlaví stránky je nastavené období
‘zima 2012’  rozklikněte předmět Odborné praxe (kliknout na ‘Více’ )  kliknout na
‘Předmětové balíky témat’  kliknout na objevivší se balík odborné praxe

Na další stránce klikněte na ‘Vytváření a úprava témat/variant’  Vytvoření nového
tématu/varianty
Zde vyplňte informace o svém tématu dle vzoru níže:
 NUTNO VYPLNIT
Vedoucí, oponent, konzultant, ... - zadejte učo 7610 a klikněte’Dohledat’
Název
- zadejte název organizace, např. „Armáda spásy Přerov“
Oficiální zadání
- zadejte:
 Adresa organizace
 Mentor (jméno, kontakt: e-mail, mobil)
 Termín praxe (od, do)
 Počet hodin na praxi
Poznámka
- uveďte své jméno(!); pokud jej neuvedete, riskujete, že
téma bude přiděleno jiné osobě.
 NEVYPLŇUJTE
Název anglicky
Název v TeXu
Název v TeXu anglicky

Předběžné zadání
Literatura
Předpoklady k přihlášení
K tématu se lze přihlásit od/do
Na konci stránky formulář uložte.

B. Jak se k vloženému tématu přihlásím?
Po uložení formuláře tématu se objeví hláška:

Klikněte na ‘přihlásit zde’.
Je možné, že bude zapotřebí potvrdit studium, za které se chcete přihlásit  klikněte na
‘Vyber‘. Dále pokračujte:
Opravdu se chcete přihlásit k tomuto tématu ?
Ano, přihlásit
Pozn.:
Pokud z nějakého důvodu přihlašování k tématu nestačíte provést, přihlásíte se skrze:
Student  zkontrolujte si, že v pravém horním rohu záhlaví stránky nastavené období
‘zima 2012’  rozklikněte předmět Odborné praxe (kliknout na ‘Více’)

C. Přihlášení se k cizím tématům
Dokud nedodáte dokument "dohodu" se zařízením pro Vaši praxi, u tématu kde jste
přihlášen bude svítit červené upozornění ‘žádá o potvrzení’. Rozhodně se nepřihlašujte
na témata Vašich spolužáků, kteří teprve žádají (!)
Kdo téma vypsal (a komu tedy náleží) zjistíte i z Poznámky u každého tématu.

