
Do verze 23.02 nasazené 3. 3. 2023 byly zapracovány opravy a změny v iKOSu dokončené za poslední 
měsíc před uvedeným datem. Níže uvedené úpravy jsou důležité nebo zajímavé z pohledu uživatele. 
 

1) 81001 Přihláška ke studiu – nový stav „odvolání“ 

Umožní referentce v KOS evidovat, kolik přihlášek je ve stavu k odvolání. Uchazeči zobrazí 

v přihlášce, že jeho přihláška je ve stavu „podané odvolání“. Je možné přidat rozhodnutí  

o odvolání: 

- Příznak se vkládá v Detailu přihlášky, dolní část frm – zaškrtávací políčko „Odvolání“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- V záložce Přehled přihlášek nový příznak „OD“ – přihláška v odvolání (A/N) – poslední 

sloupec vpravo, možné filtrovat dle příznaku 

 

  



- V záložce Soubory (otevře se nový frm 81017 Přehled dokumentů příj. řízení) možno vložit 

Rozhodnutí o odvolání – vpravo dole „Nahrát odvol…“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Student ve webové přihlášce uvidí stav přihlášky „k přihlášce je evidováno odvolání“ a také 

soubor s rozhodnutím o odvolání (pokud byl přidán ve frm 81017 - Přehled dokumentů 

přij. řízení). 

 

2) 84001, 85102 Nové atributy u vypsaných předmětů – nabídka Euroteq  
Ve frm 85102 Vypisování a klasifikace předmětů nově přidán sloupec EQ, který zobrazuje 
kapacitu vyhrazenou pro studenty v katalogu Euroteq. Pokud je vyplněn (stačí určit minimální 
kapacitu, která je na předmětu vyhrazena pro studenty Eurotequ), předmět se objeví 
v katalogu Euroteq (viz https://euroteq.eurotech-universities.eu/initiatives/building-a-
european-campus/course-catalogue/).  

Ve frm 84001 Přehled a soupis předmětů je nutné jednorázově vyplnit i další atributy (viz 

obrázek níže). Kromě toho Euroteq čerpá následující informace o předmětu (záložka Editace 

textů): Anglický název; kód předmětu; počet kreditů; anotace (en); cíle studia (en); požadavky 

(en); studijní materiály (en). 

 

 

https://euroteq.eurotech-universities.eu/initiatives/building-a-european-campus/course-catalogue/
https://euroteq.eurotech-universities.eu/initiatives/building-a-european-campus/course-catalogue/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Evidence školení BOZP studentů – 80152 Číselník školení a nové záložky v 84501, 82010  

Založen nový frm 80152 Číselník školení – přehled školení a jejich detailní informace. 

Do frm 84501 Příprava studijních plánů byl přidán nový formulář Školení. Formulář obsahuje 

tabulku, do které je možné vybrat školení nadefinovaná v číselníku školení, která se mají 

přiřadit studentům s daným studijním plánem. 

Do frm 82010 Přehled studentů přidána nová záložka Školení (vpravo, pod rozkliknutelným 

menu „Další“). Do záložky se dotahují školení určená studijním plánem a do záložky je možné 

nahrát certifikát ze školení a zadat datum splnění (určenou dobu před koncem platnosti bude 

poslána e-mailová notifikace studentovi). Podněty pro vylepšení agendy jsou vítány. 

Celá nápověda k agendě Školení studentů BOZP je v přípravě a bude dodána později.  

 

4) Aktualizace tiskových sestav pro přijímacího řízení  

Byly nasazeny aktualizované sestavy přijímacího řízení: Pozvánka k přijímacím zkouškám, 

Oznámení o prominutí příj. zkoušky a Ozn. o výsledku příj. zkoušky. Obsahem aktualizace je 

změna textace pro uznávání zahraničního studia. Šablony také nově zohledňují jazyk studia, do 

kterého se uchazeč hlásí.  

Věnujte prosím zvýšenou pozornost textům uvedených v těchto sestavách. 

 

5) 81017 Přehled dokumentů přijímacího řízení – filtrování dle AR 

Ve formuláři přibyl nový sloupec „Rok přijímacího řízení“ (umožní dotazovat se na přílohy 

pouze v rámci vybraného roku).  

 

6) 84004 Vztahy mezi předměty – kontrola vztahu M  

Kontrola vztahu M nově kontroluje vztah i u podřízených předmětů tělocviku TV a TVK. 
(Upozornění k nastavení vztahů obecně: Sepíšete-li nový vztah mezi předměty a chcete, aby se 
to projevilo při zápisu předmětu, musíte restartovat KOS).  

 


