Průvodce kontrolami před registracemi do předmětů pro rozvrháře
Každý semestr bude probíhat registrace do předmětů ve třech fázích:
1) bude probíhat tzv. přednostní zápis, student si může zapisovat pouze povinné a
povinně volitelné předměty ze svého plánu (parametr “při zápisu přednost, je-li ve
stud. plánu v ap. Tajemník)
2) registrace pro všechny předměty, ale jen pro studenty Fakulty sociálních věd
3) je povolena registrace i pro studenty ostatních fakult
To znamená, že studenti si v první fázi mohou zapisovat pouze předměty, které jsou v
jejich plánech označené jako povinné nebo povinně volitelné a předměty, které nejsou
zařazené do žádného ze studijních plánů. Ve druhé fázi si již mohou zapisovat libovolný
předmět napříč fakultou.
Vyjímku tvoří dvě skupiny studentů, kteří nemají přiřazen studijní plan. Cizinci na
kratkodobém pobytu (typicky Erasmus studenti) a studenti celoživotního vzdělávání
(typicky studenti tzv. nultého ročníku), kteří si mohou během obou fází zapisovat
libovolný předmět napříč fakultou.
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Kompletní harmonogram akademického roku v SISu je k nalezení v modulu
Harmonogram.

Jednotlivé události je třeba seřadit podle měsíců.
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Před započetím vlastních registrací studentů do předmětů je třeba zkontrolovat:
1) Zda mají všechny předměty, které jsou uvedeny ve studijních plánech jako P a PV
povolen zápis přes internet, zda jsou volitelné a zda-li umožňují přednostní zápis.

Pro kontrolu lze použít parametrizovaný dotaz přístupný ve Studijních sestavách
nebo SQL Vaultu (viz http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-2450.html) pod klíčovým
slovem rozvrháři, který se jmenuje „(1) Přehled vyučovaných předmětu v
akademickém roce s nenastavenými atributy“.
2) Jestli neexistuje předmět, který nemá žádný rozvrhový lístek. Takový předmět by
studenti v rozvrhu nenašli.
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Pro kontrolu lze použít parametrizovaný dotaz přístupný pod klíčovým slovem
rozvrháři, který se jmenuje „(2) P a PV předměty z plánů bez RL v akademickém
roce“
3) Jestli mají všechny vyučované předměty nastavený limit pro registraci (viz obr. 1
a 2), jestli i rozvrhové lístky obsahují limit pro přihlášení (viz obr. 3) a zda-li je
povoleno přihlašovaní k RL (rovněž obr. 3).
Důležité je také zkontrolovat, zda je RL rozvržen do učebny (v nějakém čase).

Obrázek 1:záložka Výuka v ap. Tajemník (hodnotu lze nastavovat v aplikaci i na webu)

Obrázek 2:záložka Upravit v modulu Předmět (hodnotu lze nastavovat v aplikaci i na webu)
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Obrázek 3:editace rozvrhového lístku

Pro tuto kontrolu lze použít parametrizovaný dotaz přístupný pod klíčovým slovem
rozvrháři, který se jmenuje „(3) Přehled přednášek a cvičení bez nastavených limitů a
povolení přihlašovaní“.
Vyplněny tedy musí být údaje:
LIMIT_NA_RL
PŘIHLAŠOVANÍ_RL
LIMIT_NA_PŘEDMĚT
PŘIHLAŠOVÁNÍ_PŘEDMĚT
DEN
OD
DO
MÍSTNOST.
Jinak je třeba údaje doplnit, popř. rozvrhnout RL.
Editace kvóty na předmět
modul předměty/filtr moje předměty/detail předmětu/nahoře v menu upravit
Editace kvóty na rozvrhový lístek
modul předměty/filtr moje předměty/detail předmětu/vpravo uprostřed odkaz rozvrh/ikona z tužkou

Pokud u předmětu chcete mít neomezenou kvótu doplňte prosím hodnotu 9999,
místo, aby jste nechávali kvótu prázdnou.
© Pavel Kot, Jan Zavřel (srpen 2014)
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