Přihlašování na kurzy CTVS
Návod pro studenty VOŠIS
Studenti se na VŠE hl{sí na jakékoli kurzy prostřednictvím studijního systému ISIS. Zapisov{ní na
kurzy probíh{ ve dvou f{zích, první z nich jsou registrace, kterými projevujeme z{jem o konkrétní
kurz, druhou pak z{pis předmětu, který m{ již fin{lní platnost a rezervuje n{m místo na konkrétním
cvičení. Před vlastním z{pisem probíh{ tzv. automatizovaný z{pis, který studentům, jež vyhoví jeho
kritériím, zapíše registrovaný předmět automaticky. Ostatní si jej musí v termínu z{pisů zapsat sami
podle volné kapacity na jednotlivých kurzech. Při z{pisech tak platí pravidlo „Kdo dřív přijde, ten
dřív mele“, na rozdíl od f{ze registrací, kde je pořadí zaregistrov{ní se na kurz lhostejné.

1. Postup registrace kurzu CTVS

*

Na předměty se zapisujeme pomocí webového informačního systému ISIS. Nalezneme jej na

*

Na úvodní str{nce klikneme na Přihl{šení do informačního systému a do okna zapíšeme své

*

Po přihl{šení si v sekci Moje studium otevřeme aplikaci Port{l studenta.

str{nce isis.vse.cz. Aplikaci lze používat jak ze školní sítě, tak i z domova, bez rozdílu.

přihlašovací údaje.

16. května 2011

*

V Port{lu studenta najdeme aplikaci na registraci a z{pis předmětů pod ikonou „psích tlapek“.

*

V sekci Registrace a z{pisy nalezneme, na jaký semestr se budeme registrovat/zapisovat, d{le
termín, v jakém tyto akce běží, d{le se na str{nce nach{zí Arch pro konkrétní období, do nějž se
řadí zaregistrované a zapsané kurzy. V úvodu pr{ce tak m{me arch pr{zdný.

*

Na samém konci str{nky nalezneme sekci Skupiny předmětů dle studijního pl{nu. Zde si
klikneme na šipku u skupiny cTVS2, čímž se dostaneme do nabídky kurzů CTVS, ze kterých
můžeme vybírat.

Možnost zaregistrovat/zapsat si kurz je v ISIS omezena prostřednictvím prerekvizit. U kurzů CTVS jsou
pomocí nich nastaveny podmínky, kdy např. není možné zaregistrovat si více než 1 kurz CTVS současně a
d{le jsou jimi zajištěny n{vaznosti kurzů.
Kurzy CTVS obecně můžeme rozdělit na kurzy s n{vazností a bez n{vaznosti. Kurzy s n{vazností
(např. Basketbal, Kanoistika, Tenis, Volejbal a další) jsou specifické tím, že se od studentů oček{v{, že již
tento kurz někdy studovali, anebo je to jejich první kurz CTVS, který kdy studovali. Kurzy bez n{vaznosti
je možné si registrovat libovolně bez ohledu na historii odstudovaných kurzů CTVS.
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*

Kurzy můžeme v seznamu vyhled{vat pomocí poč{tečního písmene v n{zvu, příp. si nechat
zobrazit celý seznam kliknutím na hvězdičku. Ve vzorovém případě si chceme zapsat fiktivní
kurz Přeskakovan{ přes švihadlo, klikneme tak na písmeno „P“ a v seznamu si zaškrtneme tento
kurz. Poté klikneme na tlačítko „Přidat označené předměty“.

*

Po tomto kroku se n{m kurz objeví výše na str{nce v archu pro konkrétní období. Z informací
v ř{dku nesmíme opomenout sloupec „Rozvrh“, kde si musíme vybrat termín kon{ní předmětu.
Pokud si rozvrh nevybereme, systém bude tuto registraci ignorovat.

*

Kliknutím na „Vyberte“ se dostaneme do sekce zobrazující všechna kon{ní tohoto kurzu, z nichž

*

Kliknutím na navigační menu „Zpět na pr{ci s předměty“ v dolní č{sti obrazovky se vr{tíme

si jedno musíme vybrat a potvrdit kliknutím na tlačítko „Uložit“ na konci seznamu.

opět na arch, kde si můžeme zkontrolovat vybranou rozvrhovou akci. Také si můžeme všimnout,
že zezelenal puntík ve sloupci „Stav“, což naznačuje, že kurz je úspěšně a kompletně
zaregistrov{n.
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*

V případě, že se pokusíme zaregistrovat více než 1 předmět, zčervenají ikony ve sloupci „Stav“ u
obou kurzů a v tomto stavu nebude platn{ registrace ani jednoho z nich, i když jsme u prvního
již vybrali rozvrhovou akci. Pro registrace a z{pisy jsou platné pouze ř{dky se zelenými puntíky.

*

Z{roveň se n{m pod archem objeví Přehled chyb a upozornění, kde se můžeme dočíst, proč se
registrace/z{pis nedaří. Typickým příkladem může být, že se pokoušíme zaregistrovat více
předmětů anebo předmět, který m{ nastavenou n{vaznost a my jsme již studovali nějaký jiný
předmět CTVS.

*

V případě, že jsme si přidali více předmětů CTVS a přejeme si je odebrat, nebo chceme registraci
změnit, vybereme konkrétní předměty ve sloupci „Ozn.“ a klikneme na tlačítko „Odebrat
označené předměty“.

*

Pokud jsme u předmětu TVSPOS měli vybranou rozvrhovou akci, po odebr{ní dvou dalších
předmětů se opět rozvrhov{ akce objeví a registrace bude úpln{.

2. Postup zápisů na kurzy CTVS

*

Z{pisy probíhají ve stejné aplikaci jako registrace. Rozdíl mezi registracemi a z{pisy je však
v tom, že si při z{pisech rovnou rezervujeme místo na daném kurzu v konkrétní čas. Zelený
puntík u stavu předmětu v Archu tak znamen{, že předmět je z{vazně zaps{n! V ide{lním
případě tak na zač{tku z{pisů Vaše registrace bude vypadat jako na n{sledujícím obr{zku.
V tomto konkrétním případě V{m byl předmět zaps{n automatizovaně ještě před zač{tkem
z{pisů.
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*

Pokud se však kapacita zaregistrovaného kurzu již zaplnila jinými studenty, kurz V{m
nebude automatizovaně zaps{n a je nutné tento krok učinit v průběhu z{pisů ručně.
Samozřejmě čím dřív tak učiníme, tím více volných míst najdeme. Kurz, který je nutné si
zapsat ručně, vypad{ na zač{tku z{pisů v archu takto:

*

Při ručním z{pisu kurzu si nejprve prohlédneme volné kapacity na cvičeních pomocí kliknutí
na volbu „Vyberte“ ve sloupci „Rozvrh“. Pokud někde bude voln{ kapacita, vybereme si
totožně jako při registraci dané cvičení a volbu uložíme.

*

Pokud na daném kurzu již není ž{dné volné místo, můžeme si vybrat jiný kurz, opět stejně
jako při registraci, přes nabídku kurzů skupiny cTVS2 v dolní č{sti str{nky. V této f{zi z{pisů
již také neplatí pravidlo pouze jednoho kurzu CTVS, můžeme si tedy zapsat kurzů více.

*

Závazně a správně zapsaný kurz pozn{me podle toho, že v archu ve sloupci „Stav“ má
zelený puntík. Všechny ostatní kurzy s červeným puntíkem nejsou spr{vně zapsané a není na
ně možné v tomto období doch{zet.

Na zač{tku z{pisů se v jedné chvíli hl{sí do ISIS velké množství studentů, d{ se tedy oček{vat pomalejší reakce
aplikace, příp. se aplikace může přepnout do verze bez grafického designu. V případě, že aplikace poběží velmi
pomalu či vyprší časové spojení, chvíli vyčkejte, než se pokusíte o další akci v systému.

3. Změny v zápisech
Po f{zi z{pisů je ještě poslední možnost, jak změnit zapsané kurzy CTVS, a to v průběhu prvního
týdne semestru, kdy probíhají tzv. změny v z{pisech. Během tohoto období m{te k dispozici aplikaci
Registrace a z{pisy se stejnými možnostmi jako při z{pisech, je tedy možné zapsaný kurz dodatečně
smazat, příp. si zapsat jeden či více dalších, na kterých se objevilo volné místo.
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