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Přijímací řízení 

Vyhledávání datových schránek na Evidenci uchazečů 
Nově umožňujeme v rámci přijímacího řízení na formuláři Evidence uchazečů (menu Přijímací řízení – 

Zápisy – Evidence uchazečů nebo Přijímacího řízení – Přijímací zkoušky – Evidence uchazečů) 

vyhledávat ID datové schránky uchazeče (v případě příjímacího řízení do SŠ) a zákonných zástupců. 

Vyhledávání je možné třemi způsoby: 

1. Hromadné vyhledávání prostřednictvím tlačítka „Datové schránky“ na seznamu uchazečů. 

Vyhledá všechny existující datové schránky napříč uchazeči a zákonnými zástupci s možností 

vložení na kartu uchazeče/zákonného zástupce.  

Vyhledávání probíhá prostřednictvím https://www.mojedatovaschranka.cz/sds/ a týká se pouze 

datových schránek fyzických osob. 

Obr. T lačítko pro hromadné vyhledání datových schránek na Evidenci uchazečů  

 

V případě hromadného vyhledávání ID datové schránky na formuláři Evidence uchazečů je 

v zobrazovaném dialogu Vyhledané datové schránky u osob uvedena informace, zda se jedná o 

uchazeče či zákonného zástupce. V případě zákonného zástupce je zároveň uvedena informace, ke 

kterému uchazeči zákonný zástupce patří (viz. obr. níže).  

Obr. Dialog pro vyhledané datové schránky uchazečů a zákonných zástupců  
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2. Kliknutím na tlačítko s lupou umístěného vedle pole „Datová schránka“ na záložce „Zákonný 

zástupce“. Systém bude vyhledávat fyzickou osobu na základě údajů, evidovaných na kartě 

zákonného zástupce (Příjmení, Jména, Bydliště). 

Obr. T lačítko pro vyhledání datov é  schránky zákonného zástupce  na Evidenci uchazečů  

 

 

 

3. Kliknutím na tlačítko s lupou umístěného vedle pole Datová schránka na záložce uchazeče. 

V případě nalezení existující datové schránky u fyzické osoby je možno výsledek (ID datové schránky) 

uložit do pole Datová schránka.  

Obr. Dialog pro zobrazení dohleda né datové schránky osoby  
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Evidence dětí zapsaných na jiné škole 
Prostřednictvím nově vzniklého formuláře Evidence dětí zapsaných na jiné škole (menu Přijímací 
řízení – Zápisy) je umožněno školám (případně zřizovatelům) zaevidovat do seznamu uchazečů dle ROB 
informace o zapsání uchazeče na jiné než zřizované škole, které získají např. od zákonných zástupců, 
škol apod.  
 
Poznámka: Seznam spádových dětí mají na tomto formuláři přístupný pouze školy napojené na 
zřizovatele, který využívá aplikace Zápisy OnLine. 
V případě dostupnosti tlačítka Výběr seznamu spádových dětí má pak škola možnost označit 
v požadovaném seznamu žáky, o kterých získala informaci o nástupu na jiné než spádové škole a 
zaevidovat si je tak do seznamu těchto dětí s libovolnou poznámku.  
 
Obr. Náhled formuláře pro evidenci  dětí zapsaných na j iné škole  

 

 

Rozvrh a suplování 

Absence zdrojů a kolize se suplováním 
To, že zadaná absence učitele má vliv na suplování v systému, již většina uživatelů využívající modul 

Rozvrhy a suplování ví. Nově však aplikace řeší i případné kolize se suplováním v okamžiku, kdy se 

pokoušíte zadanou absenci upravit (např. zkrátit termín absence učitele), případně zcela smazat. 

Úprava zadané absence probíhá na formuláři Rozvrhy a suplování – Suplování – Absence zdrojů. Při 

pokusu o uložení změn v již zadané absenci dojde k zobrazení dialogu Kolize s jiným 

suplováním/výměnou/přesunem. 

Následně má uživatel možnost se rozhodnout, co chce provést se zadaným suplování, zda jej chce 

smazat případně ponechat.  
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Obr. Dialogové okno pro zobrazení kolize s  j iným suplováním/výměnou/přesunem hodin  

 

Nové tlačítko na formuláři Absence zdrojů 
Nově rovněž naleznete na formuláři Absence zdrojů (menu Rozvrh a suplování – Suplování) při 

zakládání absence tlačítko Uložit a přejít na suplování, které Vás po uložení zadané absence učitele 

přesměruje na formulář Zadávání suplování s možností zadanou absenci učitele vyřešit. 

Obr. Tlačítko  „Uložit a  přej ít na suplování“  pro přesun na formulář Zadávání suplování  z  Absence zdrojů  

 

Obecné suplování – tlačítko Nová skupina 
Na formuláři Zadávání obecného suplování (menu Rozvrh a suplování – Suplování – Zadávání 

suplování, tlačítko Obecné suplování) bylo přidáno nové tlačítko „Nová skupina“. V průběhu řešení 

suplování tak umožňuje přejít na dělení třídy a vytvořit nové dělení v rámci třídy, vybrané na náhradní 

hodině, a poté návrat zpět na řešení suplování.  

Zároveň je umožněno přímo při řešení náhradní hodiny v rámci Obecného suplování založit nový 

seminář vybraných žáků třídy. K tomuto účely slouží volba individuální výběr u třídy. Funkčnost je 

obdobná jako při zakládání semináře na úvazcích učitele.  
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Obr. T lačítko Nová skupina  na formuláři Obecné suplování   

 

Obr. Volba individuální  výběr pro založení semináře na formuláři Obecné suplování  

 

Upozornění na poslední hodinu v rozvrhu 
Zápis do třídní knihy obvykle probíhá přes kalendář učitele kliknutím pravého tlačítka myši na hodině 
a volby příkazu Zápis do třídní knihy.  

Ikona se symbolem klíče při zápisu do třídní knihy signalizuje poslední hodinu v daný den rozvrhu. 
Tento symbol upozorňuje zapisující osobu, že by měla být učebna po ukončení výuky zamčena neboť 
v ní již neprobíhá žádná další výuka. Symbol se zobrazuje za předpokladu, že škola má nastaven 
parametr aplikace "Použít rozvrh" na hodnotu „Ano“ a pro dotyčnou poslední hodinu je definována 
místnost (učebna). Dalším předpokladem je, že uživatel musí zapisovat do TK v aktuálním čase hodiny, 
tedy minimálně v den výuky. Při zobrazení hodiny a zápisu zpětně nebo v budoucnosti toto upozornění 
na poslední hodinu není zobrazováno.  
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Obr. Náhled formuláře pro Zápis do třídní knihy se zobrazením poslední  hodiny  

 
 

Třídní kniha 

Hodina, která neproběhla na dopředu zadaných absencích 
V případě zadání a omluvení absence třídním učitelem na hodinách u žáka do budoucnosti na formuláři 

pro zadávání absence Žáka/Studenta v období (menu Třídní kniha – Zadávání absence), se u hodin, 

které neproběhly například z důvodu odpadnutí výuky zobrazí symbol vykřičníku.  

Jedná se o upozornění na skutečnost, že hodiny nebyly realizovány (např. z důvodu konání školní akce 

a odpadnutí odpolední výuky) a je tedy zapotřebí upravit absenci žáka v takto označených hodinách.  

Obr. Upozornění na zadanou absenci hodiny, které neproběhly na formuláři se seznamem evidované 

absence žáka  
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Evidence osob 

Kopírování karty žáka – rozšíření funkčnosti 
Rozšířili jsme položky, které máte možnost při kopírování karty žáka, které je využíváno v případě 

návratu žáka na vaši školu, kopírovat na novou kartu. Současně při kopírování karty žáka je umožněno 

kopírovat i údaje o zákonném zástupci.  

Poznámka: Volbu kopírování karty žáka naleznete po vyhledání žáka ve školní matrice ve menu 

Evidence osob – Školní matrika – Žáci/studenti rozbalením dalších možností u tlačítka Hromadné 

nastavení položek.  

Obr. Volba Kopírování karty žáka na formuláři Žáci/studenti  

 

 

Obr. Náhled na formulář Kopírování karty žáka s  označením údajů zákonných zástupců, které je možné 

kopírovat  

 

 

Školní matrika a změny v ukládání položek do historie na kartě žáka 
Sjednotili jsme způsob ukládání položek do historie na kartě žáka/studenta ve školní matrice (menu 

Evidence osob – Školní matrika – Žáci/studenti). 

Většina položek předávaných v rámci sběru dat pro školní matriku (např. obor vzdělávání, IVP, 

financování apod.) se vybírají z rozevíracího seznamu dostupného číselníku a ukládají příslušným 

tlačítkem pro uložení na kartě žáka. Při ukládání se aplikace zeptá prostřednictvím dialogu, k jakému 

datu má být položka uložena.   

K historii položek má pak uživatel přístup prostřednictvím tlačítka na kartě žáka Historie položek. Na 

stejnojmenném formuláři Historie položek je možno následně měnit platnost jednotlivých položek 

případně nežádoucí záznamy zcela smazat.  
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Obr. Karta žáka s ovládacími prvky pro evidenci položek ve školní  matrice  

 

 

Obr. Dialogové okno  Uložení hodnot do historie zobrazované  při ukládání položky na kartě žáka  
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Obr.  Historie položky Individuální vzdělávací plán  u žáka  

 

 

Číselník států – nejpoužívanější státy na prvních pěti pozicích  
Zpřehlednili jsme pro Vás číselník států, používaný na kartě žáka/studenta na formuláři Žáci/studenti 

(menu Evidence osob – Školní matrika). Pět nejčastěji používaných států jsme zařadili na začátek 

seznamu do sekce „Nejčastěji používané“ pro rychlý výběr.  

Obr. Náhled karty žáka se zobrazením číselníků států  

 

 

Zobrazení průměrů v Přehledu žáka/studenta 
Informaci o celkovém průměru hodnocení již naleznete i na formuláři Přehled žáka/studenta.  

Přehled žáka studenta zobrazíte kliknutím na stejnojmenné tlačítko na kartě žáka případně kliknutím 

na příslušné tlačítko s okem na formuláři Žáci/studenti. 
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Obr. T lačítko pro zobrazení Přehledu žáka/studenta  

 

Formulář Přehled žáka/studenta jsme rozšířili o údaje, týkajících se celkového průměru hodnocení za 

jednotlivá období.  

Obr. Přehled žáka/studenta se zobrazením celkového průměru hodnocení  

 

 

Našeptávač adres v evidenci zaměstnanců 
Na kartách učitelů a ostatních uživatelů  (menu Evidence osob – Zaměstnanci školy) jsme zpřístupnili 

funkci našeptávače, kterou již aktivně používáte při vkládání adres trvalého bydliště na kartě 

žáka/studenta. Našeptávač Vám bude nápomocen s vložením správné adresy dle rejstříku adres.  
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Obr. Našeptávač adres při vkládání adresy na kartu učitele  

 

 

Nastavení 

Detekce používaného uživatelského jména  
Při zakládání účtu a volby uživatelského jména Vás aplikace upozornění na již existující uživatelské 

jméno. Máte tak k dispozici okamžitou informaci o tom, že vybrané uživatelské jméno je již obsazeno 

jiným uživatelem.  

Tlačítko pro založení účtu zaměstnanců naleznete v seznamu osob (menu Evidence osob – 

Zaměstnanci školy – Učitelé) po pravé straně formuláře.  

Obr. T lačítko Založit účet na seznamu učitelů  

 

 

Obr. Dialogové okno při změně hesla s  upozorněním na j iž  existující  už ivatelské jméno  
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Propojení s externími systémy 

Změna v nastavování služeb Office 365 

Pokud vaše škola využívá propojení Office 365 s aplikací Škola OnLine věříme, že oceníte zjednodušení 
procesu nastavení automatického vytváření účtů v systému Office 365. Doporučujeme provést 
kontrolu, případně úpravu nastavení základního propojení Office 365 (kontrolu hodnot Client ID, Client 
secret a Tenant ID) na formuláři Nastavení Office 365, který vznikl na místo původního formuláře 
Nastavení online schůzek. Naleznete jej v menu Správa aplikace – Správa Office 365. Prostřednictvím 
tohoto formuláře nastavujete komplexně propojení s Office 365 a rovněž tak i provázání s MS Teams. 
Pokud propojení aktivně používáte, nemělo by být nutné něco měnit. Podrobný návod na získání 
těchto údajů naleznete na tomto odkazu. 

Obr. Ukázka nastavení na formuláři Nastavení Off ice 365  

 

Pro nový způsob zakládání uživatelů je nutné v administrativním prostředí Microsoft Office 365 přidat 
oprávnění pro zakládání uživatelů ke stávající registrované aplikaci Škola OnLine. Postup nastavení 
naleznete na tomto odkazu. 

 

https://aplikace.skolaonline.cz/dokumentace/KS/zamestnanci/index.html?primarni_nastaveni_provazani_s_office_365.html
https://aplikace.skolaonline.cz/dokumentace/KS/zamestnanci/index.html?nastaveni_automatickeho_vytvareni_uctu_v_office_365.html#nastaveniopravneni
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Aktivace/deaktivace zakládání uživatelů v Office 365 je řízena novým parametrem aplikace s názvem 
„Automaticky zakládat uživatele Office 365“. Pokud je parametr nastaven na hodnotu "Ano", pak u 
nových uživatelů, kteří jsou aktivní a mají vytvořen účet ve Škola OnLine, dochází k automatickému 
zakládání uživatelů (e-mailových schránek) v Office 365. Parametr naleznete na formuláři Správa 
aplikace – Nastavení – Parametry aplikace v záložce aplikační parametry v kategorii parametrů „Office 
365“. 

Komunikace 

Odeslané zprávy – rodič, kterého dítěte 
Přehled odeslaných zpráv (menu Komunikace – Odeslané zprávy) byl v případě zákonných zástupců 

rozšířen o informaci,  rodiči kterého žáka(ů)/studenta(ů) je dotyčná zpráva adresována.  

Obr. Formulář Odeslané zprávy se zobrazením informaci o dítět i zákonn ého zástupce  

 

 
 

 

 

 


