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VÁŽENÍ A MILÍ ADMINISTRÁTOŘI IS/STAG!

Dostáváte do rukou další vydání našeho newsletteru, obsahuje opět novinky a změny za poslední
dobu. Pokud máte k formě nebo obsahu nějaké připomínky, oceníme, když nám je pošlete.

NOVÝ KÓD UKONČENÍ STUDIA "15"

Dne 2. 9. 2021 byl SIMS přidán kód ukončení studia "15" - "Nesplnění podmínek pro zápis do studia dle §
95b zákona č. 495/2020 Sb.". Následně byl tento kód přidán do příslušného číselníku IS/STAG. Tento kód
ukončení je možné použít při ukončení studia studenta přijatého s podmínkou do 90 dnů prokázat dosažení
předchozího vzdělání, který potřebné doklady do dané lhůty nedoložil. Letos již není možné použít k
ukončení studia kód "14", který platil jen minulý rok. Na všech školách je kód 14 zneplatněný a při pokusu
ho použít se uživateli zobrazí varování: "USR-20544: Kód 14 lze použít pouze v období od 24. 4. 2020 do
31. 12. 2020".

ZMĚNY V IS/STAG ZA OBDOBÍ 13.08.2021 - 31.08.2021 (BUILD 210831)

ZMĚNY ZAJÍMAVÉ PRO UŽIVATELE

PORTÁL

RT  - ECTS Výjezdy350204
Označení položek, které se budou posílat přes síť EWP.

RT  - Sestava Seznam studentů obecný355520
Parametr pro výběr studentů, kteří provedli/neprovedli samozápis.

RT  - Moje výuka / Zadávání známek355611
Zohledněno případné ukončení studia, které je ovšem zadané do budoucna.

RT  - IS-STAG / Zapisovatel státnic355269
Drobná úprava v zobrazování státnicových předmětů.

RT  - IS-STAG / ECTS Výjezdy / Smlouvy355061
Doplněn filtr na stav smlouvy.

RT  - IS-STAG / ECTS Výjezdy355014
úprava popisku v sekci pro přílohy.

RT  - Změna způsobu registrace a přihlášení pro uchazeče o krátkodobý příjezd340546
Dlouho avizovaná změna: 

.https://is-stag.zcu.cz/napoveda/stag-v-portalu/uchazec_ects-prijezdy_prace.html

RT  - IS-STAG / ECTS Výjezdy350204
Zavádění EWP LA do výjezdů.

RT  - Praxe338445
Správa praxí - upraven filtr předmětů.

RT  - Praxe340128
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Drobné úpravy GUI napříč celým modulem praxí, po vytvoření nového záznamu (nová praxe, pozice,
místo, ...) se tento záznam rovnou zobrazí (dosud se po vytvoření automaticky otevřel první záznam ze
seznamu).

RT  - E-přihláška355870
Nabízený rok maturity byl zvýšen o jeden rok do budoucna.

RT  - Webové služby - EWP286009
Zapnutí LA API pro testovací a demo databáze.

WINDOWS KLIENT

RT  - PJ0020 (2.91) a PJ0021 (3.47) Nová položka Projevil vůli zapsat se do tohoto351668
studia?
Nová položka "Projevil vůli zapsat se do tohoto studia?". Pokud je nastavená, je ji možné změnit, ale
nelze ji nechat prázdnou. Pokud je prázdná, nelze ji nastavit.

RT  - CI0080 (3.09) úprava nahrání souboru354591
Konverze různých druhů pomlček do znaku -.

DATABÁZE

RT  - EWP286009
Nové položky pro výjezdy - Nové položky pro EWP a ECTS výjezdy.

RT  - Položka Projevení vůle se zapsat351668
Kontrola, aby položka šla změnit, ale nešla smazat, pokud byla uchazečem nastavena.

RT  - Nové triggery pro EWP LA API286009
Nové triggery pro kontroly a automatické nastavování při úpravách v LA (ECTS výjezdy). Triggery se
vztahují jak k obecným informacím výjezdu, tak k jeho studovaných a nahrazovaným předmětům.

PORTÁL - CHYBY

Globální-
Moje údaje / Úprava osobních údajů studenta - Oprava nahrávání fotografie, pokud v systému nebyla
žádná uložena.

RT  - Moje studium / Kroužkový předzápis354739
Oprava změny zobrazeného rozvrhu při přepnutí mezi os. čísly studenta.

Globální-
Moje údaje / Úprava osobních údajů studenta - Oprava nahrávání fotografie, pokud v systému nebyla
žádná uložena.

RT  - Témata kvalifikačních prací354643
Opraven nefunkční dialog pro výběr vyučujícího.

DATABÁZE - CHYBY

RT  - HK-přijímací řízení353969
Oprava výběru pro parametr Odvolání.

RT  - Oprava funkce pro získání ESI.355288
Oprava návratové hodnoty v případě, kdy nejsou definované všechny potřebné části pro vytvoření
identifikátoru.
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WINDOWS KLIENT - CHYBY

RT  - AN0010 (3.58) Oprava zobrazení státnicových předmětů355269
Vyhozen stav_absolvovani pro rok státnic.

RT  - GST_ZNA (4.01) Omezení formuláře parametrů335271
Omezení parametrů na daný výčet hodnot (kvůli upgrade na verzi 12c).

RT  - G_SE_Z (1.11) Omezení formuláře parametrů335271
Doladění ak. roku.

RT  - G_POC_SP (2.03) Omezení formuláře parametrů335271
Rekompilace.

WINDOWS KLIENT - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ

RT  - G_POC_SP (2.01) a G_SE_Z (1.09) Omezení formuláře parametrů335271
Omezení parametrů na daný výčet hodnot (kvůli upgrade na verzi 12c).

BOREC NA KONEC

Třetí třída
Říjen: Soustavně zapomíná hubku.
Prosinec: Při hodině počtů si kreslí čtverečky (sic!), a ještě to drze přiznává.
Únor: Úmyslně vlákal do třídy opilého popeláře.
Duben: Škrtil Wiednera.
Květen: Škrtil Zelenku.

Čtvrtá třída
Září: Vysmívá se příkladům s dvojcifernými sčítanci.
Listopad: Kousl učitele do ruky, když jsem jej káral.
Prosinec: Rozbil okno (skleněné), a ještě to drze přiznává.
Leden: Zamkl dveře třídy tak, že nešly odemknout.
Únor: Odemkl dveře třídy tak, že nešly zamknout.
A jako vždycky v květnu: Škrtil Zelenku.

Smoljak - Cimrman - Svěrák, Vražda v salónním coupé
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