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VÁŽENÍ ADMINISTRÁTOŘI A UŽIVATELÉ IS/STAG!
Dostáváte do rukou další vydání našeho newsletteru, obsahuje opět novinky a změny za poslední dobu.

KOMENTÁŘE V INDEXU A COVID-19
V souvislosti s pandemií jsme měli aktuálně dotaz, zda by v IS/STAG u studentů bylo možné evidovat, že
jsou očkovaní a zda by tato informace mohla být dostupná vyučujícím. Protože by to mohlo zajímat i další
školy, zařazujeme toto připomenutí.
V červnovém Newsletteru jsme vás informovali o možnosti vkládat studentovi do "indexu" komentáře.
V klasickém papírovém indexu je na konci několik stránek nadepsaných "Komentáře". Do nich se
zaznamenají např. informace, že student má lékařskou prohlídku, či zkoušku z "elektrikářské padesátky"
apod. Protože mnoho fakult již přešlo na "elektronický" index, přidali jsme do IS/STAG možnost zadávání
komentářů přímo ke studentovi. Administrátor IS/STAG může ve formuláři SY0340 přidat nový typ
komentáře a u něj nastavit: kdo bude komentář zadávat (studijní referentka, učitel, student), zda ho smí
vidět jen student a studijní referentka nebo i učitel, který studenta učí (případně jen učitelé uvedených
předmětů) a které z položek (text, datum od - do) mají být při vyplňování komentáře dostupné a které z
nich povinné. Studijní referentka komentář vidí a zadává v evidenční kartě studenta (formulář ES0010),
učitel a student na portále. Učitelé komentáře studenta vidí v seznamu studentů na předmětu, rozvrhové
akci či termínu zkoušení. Učitelé mají připravený i filtr pro vyhledávání studentů, kteří komentář daného
typu mají / nemají aktuálně platný.
Pokud aktuálně potřebujete u studentů evidovat, že byl plně očkovaný, přidáte nový typ komentáře např.
"Očkování proti covid-19" a že ho má vyplňovat buď přímo student nebo studijní referentka a které položky
se mají nabízet a případně, které z nich jsou povinné a rázem máte k dispozici systém evidence, který je
dostupný i učitelům.
Komentáře můžete využít třeba i k evidenci onemocnění covid-19. Přidáte nový typ komentáře
"Onemocnění covid-19 - uveďte dobu izolace" a nastavíte, že ho má zadávat student a že musí vyplnit
datum OD i DO.
Pro ilustraci komentář nastavitelný studentem:

ZMĚNY V IS/STAG ZA OBDOBÍ 29.10.2021 - 11.11.2021 (BUILD 211111)
ZMĚNY ZAJÍMAVÉ PRO UŽIVATELE
PORTÁL
RT 359733 - Možnost, aby za přihlášku/studium platil nějaký subjekt s IČO (firma)
Pouze pro školy, které mají BBM iFIS jako finanční systém.
RT 359733 - E-přihláška - Možnost, aby za přihlášku/studium platil nějaký subjekt s IČO
(firma)
Pouze pro školy, které mají BBM iFIS jako finanční systém.
RT 355946 - Moje Výuka / Hodnocení kvality
Úprava v zobrazování jmen přednášejících/cvičících/vedoucích semináře.
RT 338445 - Praxe učitele
Doplněn filtr předmětů o volbu "libovolný", umožní zobrazit studenty aprobace nezávisle na předmětu.
Doplněna záložka Všichni studenti, umožní zobrazit všechny studenty učitele nezávisle na předmětu a
aprobaci.
Globální- - Webové služby
Vylepšení zabezpečení uživatelů dlouho přihlášených login ticketem - doplněna dodatečná kontrola každé
2 hodiny na platnost uživatelových kont a rolí i v případě, že k přístupu k WS používá dříve získaný login
ticket.
RT 360821 - Úpravy vycházející ze zprávy ÚOOÚ nad IS/STAG: Položka "Osobní údaje /
Zdravotní specifika"

Souhlas vyžadovat nemáme, odebráno.
RT 361028
Přidáno trasování nemocného vyučujícího.
RT 360821 - E-přihláška - Úpravy vycházející ze zprávy ÚOOÚ nad IS/STAG: Položka "Téma
VŠKP z předchozího VŠ studia"
Nově přidán souhlas. Všechny povinné položky ve formulářích důsledněji označeny "hvězdičkou". Položku
"Zdravotní specifika" - souhlas naopak vyžadovat nemáme, odebráno.
RT 360891 - Webové služby
Úprava/oprava WS pro seznam podaných přihlášek, doplněno načtení známek.

WINDOWS KLIENT
RT 360173 - ES0010 (13.44) Zvýraznění předmětů s vícezápisem
Pokud předmět s vícezápisem dosáhl limitu max. počtu možných zapsání nesplněného předmětu, je
podbarven červeně. Limit se nastavuje parametrem OPAKOVANY_ZAPIS_NESP_VICEZAPIS, způsob
určení počtu zápisů parametrem OPAKOVANY_ZAPIS_VICEZAPIS_TYP.

DATABÁZE
RT 354927 - Aktualizace TR_STPO_BRIU_RC
Trigger kontroluje rodné číslo pouze v případě, že je vyplněno.
RT 360889 - E-přihláška
Synchronizace - Změna datové schránky v E-přihlášce se vždy hned provede i v přijímacím řízení.
RT 358082 - Úprava SIMS
Pokud není vyplněna kvalifikace občanství, pak pokud je vyplněno občanství se vykáže kvalifikace občan,
jinak se vykáže neurčena.
RT 360173 - Kontroly předmětů s vícezápisem
Pro předměty s vícezápisem nepovolit předzápis, pokud je překročen max. počet povolených zápisů
předmětu při jeho neplnění. Max. počet je dán parametrem
OPAKOVANY_ZAPIS_NESPLNENEHO_VICEZAPIS a způsob výpočtu počtu nesplněných zápisů parametrem
OPAKOVANY_ZAPIS_VICEZAPIS_TYP.
RT 361371 - Hromadná korespondence
Nové položky - Seznam studentů obecný - nové položky STUDENT_UCET, STUDENT_UCET_EURO. Nový
parametr, který umožňuje vybrat studenty s vyplněným či nevyplněným účtem.
RT 361371 - Hromadná korespondence
Nové položky - Seznam studentů obecný - nové položky STUDENT_UCET, STUDENT_UCET_EURO a
parametr, který umožňuje vybrat studenty s vyplněným či nevyplněným účtem.
RT 360246 - Databázové úpravy pro finance FIS, JČU
Přidávají se položky do tabulek pr_rizeni, pr_rizeni_www a studenti.
RT 361151 - Nová položka do tab. abn_komise_kdy
Přidává se datumová položka - ODZAPIS_POVOLEN_DO - Do kterého data je povolen odzápis.
RT 362218 - Nová položka tab. mo_smlouvy
Přidává se: NAZEV - interní název smlouvy.

PORTÁL - CHYBY
RT 359532 - Webové služby
Chybná interpretace cookie WSCOOKIE způsobovala potenciální problémy při přihlašování (aplikace
nechala uživatele přihlásit, ale pak tvrdila, že přihlášen není).

DATABÁZE - CHYBY
RT 361177 - Převod absolventů
Již při převodu se chybně určovalo výsledné číslo diplomu.
RT 358956 - Oprava SIMS
Oprava kontroly data začátku rodičovské, pokud je v době přerušení a rodičovská trvá i po přerušení.

WINDOWS KLIENT - CHYBY
RT 361073 - GST_MPOC (2.10) Úprava podmínek v selectu
Podmínky pro vsimsx_etapa.studiumetapa_platnostod, platnostdo.
RT 361494 - Z_SK_TEX (10.25) Doplnění funkce
Fn_replace_tex pro makra program, obor, adresa.

WINDOWS KLIENT - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ
RT 263101 - SY0270 (1.17) Položka Přiložit do spisovky žádost jako soubor?
Položka Přiložit do spisovky žádost jako soubor?.

„ŽIVOT JE JEDEN Z NEJSLOŽITĚJŠÍCH.“
— Jan Rychlík

V sobotu 13. 11. 2021 nás navždy opustil kolega, přítel, učitel a spoluautor STAGu Honza Rychlík.
Čest jeho památce!

