Změna učitele v rozvrhu hodin
v 1.0

Níže popsaný návod je určen pro uživatele s rolí “Administrátor, Správce tvorby rovzrhu”, není-li
uvedeno jinak.
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Během roku můžete potřebovat provést změnu učitele z různých důvodů. Návod Vám pomůže
tuto změnu provést.

1. Ukončení zaměstnance
Pokud provádíte změnu z důvodu odchodu zaměstnance, nejprve ho v systému ukončete.
Lidé -> Zaměstnanci
U zaměstnance ukončujeme jeho zápis zaškrtnutím pole vedle jména vybrané osoby a v
modrém kolečku Volby vybráním položky Zápis / Ukončit zápis vybraných osob.

Potvrzením výběru Ukončit zápis vybraných osob u zaměstnanců se otevře ukončovací
formulář. Zde je třeba vyplnit korektní zápisy pro ukončení zaměstnance. Ponecháním
zaškrtnutých polí Ukončit zápis do organizace, skupin, kurzů a vyučovaných hodin se ukončí
zápis do všech aktivních složek.
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2. Změna učitele v rozvrhu hodin
Rozvrh - tvorba rozvrhu - Tvorba rozvrhu
Zde si zvolíte druh Subjektu Učitelé a vyberete odchozího učitele (učitele, u kterého chcete
provést změnu).

Na levé straně obrazovky vidíte kurzy pro daného učitele. Kliknutím na kurz si otevřete detail
kurzu.

A. Původní učitel:
V detailu kurzu kliknete na záložku Členové. Zde vidíte zapsaného stávajícího učitele. Pokud
jste učitele ukončili - viz bod 1. uvidíte jeho zápisy ukončený k datu odchodu.
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Pokud děláte změnu učitele, který stále ve škole pracuje a potřebujete pouze jeho změnu,
uvidíte datum zápisu do 31.8.20.. V tomto případě není potřeba se zápisem nic dalšího dělat.

V případě zápisu do konce roku otevřete Aktivní zápis kliknutím na modrou šipku a změníte /
nastavíte datum Do:

B. Nový učitel:
V detailu kurzu kliknete na záložku Členové. Přes modré + Vyberete a zapíšete nového učitele
od data změny.
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Ve zobrazené tabulce si zadáte Role v organizaci - Učitel / Zaměstnanec, zakliknete si
příslušného učitele - Volby - Vybrat. Ve zobrazené tabulce zadáte datum, od kterého je nový
učitel.

C. Zobrazení změny do aktuálního rozvrhu:
Změnu učitele je nutné přegenerovat. Zakliknete si změněné pl. karty, zadáte Volby Generovat hodiny.
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Ve zobrazené tabulce nastavíte datum, od kdy chcete změnu generovat a zakliknete parametr
Přepočítat učitele. Poté zadáte Generovat. Po vygenerování Vám systém napíše, zda byly
hodiny úspěšně přegenerované.

Vygenerovanou změnu si můžete zkontrolovat přes rozvrh na Hlavním panelu, kde si zobrazíte
rozvrh konkrétních učitelů.
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