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1. Přihlášení do systému
Do webového prohlížeče zadejte adresu http://is.vaseskola.cz/ a klikněte na Osobní administrativa.
K systému se hlásíte pomocí učo (univerzitní číslo osoby) a primárního hesla. Hlásíte-li se poprvé, musíte tzv.
přijmout od serveru certifikát.

1… klikněte na odkaz Osobní administrativa a zobrazí se přihlašovací okno
2… do přihlašovacího okna vyplňte své učo
3… vyplňte své tajné heslo (primární), nikomu jej nesdělujte
4… potvrďte přihlášení kliknutím na 'OK' a vstoupíte do ISu

Změna hesla
Po přihlášení použijte:
Osobní administrativa → Změna hesla
a zvolte si nové (svoje) primární heslo, dbejte o jeho bezpečnost. Můžete si také nastavit přihlašovací přezdívku.

2. Titulní strana IS
Rozcestník informačního systému Osobní administrativa i další aplikace se chovají různě podle toho, jaká je
pozice uživatele na škole. Podle toho se mu na titulní straně zobrazují nabídky odkazů.
Vlastností IS je, že dovoluje v maximální možné míře uživatelům spravovat si svoje data osobně, bez
prostředníků.
Vyučující má na titulní straně hlavní agendy:

Pošta
Každý uživatel IS má k dispozici školní e-mailovou schránku. Lze si z ní nastavit přeposílání na soukromou
adresu. Je možné, že přeposílání nastaví správce.
Lidé
Každý uživatel IS má vytvořenu svou základní osobní stránku. Tu lze doplňovat o nejrůznější informace.
Zároveň lze skrze aplikaci vyhledávat ostatní uživatele IS (vyučující, studenty, absolventy, zaměstnance..)
Učitel
Základní agenda pro práci vyučujících sloužící k evidenci všech údajů o studentech v předmětu.
Publikace
Agenda pro schraňování publikačních záznamů, ať již cizích autorů nebo vlastních autorských záznamů; plnění
publikací pro přenos do RIV.
V následující části naleznete náhled nejzákladnějších operací, které uživatelé primárně vykonávají.

Informace pro vyučující a nápověda
Důležité informace jsou umístěny na Vývěsce. Červené (nejdůležitější zprávy) se objevují na titulní straně
Osobní administrativy. Méně důležité zprávy až po kliknutí na Vývěsku.

1… nejdůležitější zprávy označené červeně jsou zobrazeny na titulní straně Osobní administrativy. Lze nastavit, aby se na titulní straně
zobrazovaly i zprávy druhé v pořadí důležitosti (modré).
2… ostatní zprávy naleznete na Vývěsce, zařazené do jednotlivých sekcí.

3. Záznamník učitele – orientace
Primární aplikací pro vyučující je agenda Učitel: Osobní administrativa  Učitel
Každý předmět je zařazen do určitého období, v němž je vyučován. Nejprve je nutné vybrat období výuky. To se
volí v záhlaví stránky vpravo nahoře. Kliknutím na období (na obrázku č. 1).

1… volba období se provede kliknutím na nastavené období a výběrem správného období z rozbalovacího seznamu
2… rychlé vyhledávání – lze vyhledávat cokoliv: dokumenty, zprávy na Vývěsce, blogy...
3… rychlá nápověda – klikněte na otazník a vyberte, co potřebujete vědět

Výběr předmětu
Záznamník učitele pracuje vždy s vybranou skupinou
studentů. Tuto skupinu si pamatuje, přičemž nad touto
skupinou lze dělat nejrůznější operace.
Pro výběr skupiny studentů je nutné vybrat předmět. Vyučující
má seznam předmětů, které vyučuje, okamžitě k dispozici.
Pro výběr konkrétního předmětu či seminární skupiny je
nejrychlejší použít šipku. Záznamník se v tomto případě omezí
na skupinu označenou šipkou. Chcete-li však pracovat naráz
s více předměty, nepoužívejte šipku, nýbrž předměty
zaklikněte a stiskněte „Vybrané“.

Zpět na titulní stranu Osobní administrativy se dostanete přes záhlaví
- kliknutím na „Osobní administrativa“ v IS  Osobní administrativa  Záznamník učitele
- nebo kliknutím na IS.MUNI.CZ v levém pruhu rychlých odkazů

4. Poslat dopis seminární skupině
Jak bylo řečeno výše, Záznamník učitele pracuje vždy s vybranou skupinou studentů. Tuto skupinu si pamatuje,
přičemž nad touto skupinou lze dělat nejrůznější operace.
Cílem tohoto odstavce je objasnit vliv výběru skupiny studentů na operace, které bude uživatel provádět. Tento
vliv lze demonstrovat na následujících příkladech.
Poslat dopis všem studentům:
Učitel  Studenti ... Poslat dopis

Poslat dopis studentům 1. seminární skupiny:
Učitel  Změna omezení





dále výběr v sekci Seminární skupiny
(vybrat omezení)

Upřesnit omezení seminární skupiny, které chci zaslat dopis (resp. kterou chci vybrat)

Následně poslat dopis přes Studenti  Poslat dopis

5. Vystavit studijní materiál
Umístění studijních materiálů:
Učitel  Studijní materiály .. Manipulace se studijními materiály

Pro snadnou orientaci jsou ve studijních materiálech
každého předmětu automaticky vytvořeny složky:
- Učební materiály
- Odpovědníky (elektronické testy)
- Odevzdávárny (prostor pro odevzdání
domácích úkolů)
- Organizační pokyny
- Poskytovna (pro studenty, kteří chtějí
poskytnout
své
poznámky
ostatním
spolužákům)

Nahrát soubor do učebních materiálů z počítače:
Rozklikněte složku Učební materiály.

Klikněte na Operace  Nahrát soubor nebo na ikonu bílého papíru (Nahrát soubor), vyhledejte soubor v počítači
a operaci uložte.

6. Zaznačit průběžné hodnocení – body nebo komentář
Zaznačení bodů nebo slovních hodnocení z průběžných testů:
Pro tyto operace v ISu slouží tzv. Poznámkový blok = blok pro průběžné hodnocení nebo poznámky. Student
do něj smí nebo nesmí nahlížet. Lze zde evidovat body z testů a automaticky je sčítat. Přesný návod je
k dispozici v IS.
Učitel  Poznámkové bloky  Nový: vytvořit

Po vytvoření bloku jej lze naplnit hodnotami – Obsah: editace

7. Vypsat zkušební termín
Termín vypíšete přes
Učitel  Zkoušení .. Manipulace se zkušebními termíny  Nový termín



Tip: Chcete vypsat zkušební termín jen pro studenty mající zápočet v poznámkovém bloku?
Omezení se provádí za pomoci tzv. série, na jejíž úrovni se omezení nastavuje. Tedy:
V předmětu založte poznámkový blok. Vyberte omezení v Záznamníku - jiné: 'dle textu v
poznámkovém bloku' u daného předmětu  vyberte požadovaný blok a zadejte 'Z'

Poté vstupte do Záznamníku  Manipulace se zkušebními termíny  Vytvořit novou sérii
V sérii musíte zaškrtnout [x] 'Zaškrtněte, pokud chcete k sérii přidat vybrané omezení na studenty'.
Tuto sérii uložte a vypište do ní zkušební termín jehož chcete omezit pro studenty z poznámkového
bloku.

8. Zadat známky
Hodnocení lze zadat přes
Učitel  Hodnocení  Formulářem s více studenty

Hodnocení se studentovi udělí kliknutím na známku za jeho jménem. Lze též snadno poznat, ke kterému
studentovi již bylo hodnocení uděleno.

1… udělení hodnocení se provede kliknutím na možné ukončení předmětu
2… po kliknutí na hodnocení se toto ke studentovi přidělí. Opravit jej lze po kliknutí na jméno studenta a přepsání známky.

9. Uvést konzultační hodiny
Každý uživatel IS má svou vlastní osobní stránku. Na ní jsou nejdůležitější informace o jeho osobě včetně
kontaktních údajů a v případě vyučujících, i konzultačních hodin.

Svou osobní stránku máte k dispozici po kliknutí na své učo v záhlaví každé stránky ISu vpravo nahoře.

Na osobní stránce na kartě Výuka  změnit Konzultační hodiny

Přejeme příjemnou práci s informačním systémem IS.MUNI.

Zpracováno: březen 2012

