Rotace hodin
(v 1.0)

Pozn.: Níže popsaný návod je určen pro uživatele s rolí “Administrátor”, není-li uvedeno jinak.
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Pro nastavení rotací hodin mezi jednotlivými vyučovacími týdny jsme připravili funkci „rotací“.
Pro rotování hodin je nutné si nejprve vytvořit rotační skupiny (předměty které spolu mají
rotovat) a následně pak při rušení hodin potvrdit zrušení hodiny společně s rotací.
Rotace jsou určené pro hodiny, které chcete nahradit (posunout) do následujícího týdne v
případě zrušení hodiny.

1) Tvorba rotační skupiny předmětů
-

Místo: Rozvrh > Tvorba rozvrhu > Tvorba rozvrhu
Ve filtru si vybereme třídu, ve které chceme nadefinovat rotační skupinu, dále si
vyfiltrujeme den ve kterém máme vytvořené předměty, které chceme přidat

-

Předměty mohou být ve 2-týdenním cyklu, ale mohou taktéž být i ve 3 nebo dokonce
4-tydenním cyklu
Označíme hodiny které chceme přidat do skupiny, a přes „volby“ zvolíme možnost přidat
do rotační skupiny

-

-

-

Označíme vždy všechny hodiny, které chceme, aby společně rotovali v rámci
jedné hodiny. Příklad na obrázku vyjadřuje rotaci ČJ a M – oba předměty budou vždy
jednou za 14dní – v liché týdny ČJ a v sudé M
Pokud bychom chtěli rotovat více hodin za jednu, je to taktéž možné musí se vždy
vybrat všechny hodiny které mají rotovat. Např. jeden týden chceme, aby žáci měli
Anglickou konverzaci (jsou rozděleni do 3 skupin AK1, AK2, AK3) a druhý budou žáci
mít Hv. Musíme označit všechny předměty – AK1, AK2, AK3 i Hv.
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-

Hodiny které jsou přidané do rotační skupiny jsou ohraničeny modrou barvou

2) Rotace hodin
Po přidání hodin do rotační skupiny lze jednoduše zrušit předmět spolu s rotací – příští týden se
zrušená hodina bude opakovat.
-

Současný stav hodin je, že jeden týden je M:

-

A druhý týden je Čj:

-

Přes rozvrh si vyhledáme hodinu kterou chceme zrušit a rotovat – v příkladu půjde o M
v týdnu 11. – 18.12.
Vybereme hodinu a přes Volby zvolíme červeně označenou možnost „Zrušit vybrané
hodiny“

-
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-

Poté vyskočí okno s dotazem zda chceme hodinu „Zrušit“ „Zrušit a rotovat“ a nebo
„Zavřít“.
Pro zrušení hodiny a následnou rotaci zvolíme možnost „Zrušit a rotovat“

-

Hodina se zruší a automaticky se objeví v dalším týdnu. Zrušená hodina tento týden:

-

Pokud se v budoucnu bude v na místě hodiny vyskytovat událost typu prázdniny nebo
ředitelské volno či státní svátek, hodiny se automaticky v tento den vynechají a posunou
se na následující týden
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-

Hodina naskočí v dalším týdnu, a všechny další týdnu jsou posunuté, tzn následující
týden bude M, poté Čj, M atd.
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