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Ľavým tlačidlom myši kliknite na aktuálny zápisný list

V rozbalenom dialógu si vyberte možnosť "Zápis predmetov, kredity "

Všímame si dátumové intervaly pre zápis predmetov do zápisného listu 
a pre prihlásenie predmetov na rozvrh (mimo intervalu nieje možné 
predmet prihlásiť na rozvrh bez vyučujúceho daného predmetu)

!!! !!!

!!!

!!!
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3 Pravým tlačidlom myši kliknite na predmet, ktorý chcete prihlásiť na rozvrh 
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4 V rozbalenom dialógu si vyberte možnosť " Prihlásiť na rozvrh "

!!! !!!

!!!

!!!

V novom okne sa nám otvoria informácie o rozvrhových okienkach vybraného
predmetu, ktoré si vieme prečítať po manipulácií s dolným posuvníkom alebo 
po roztiahnutí okna v ľavom dolnom rohu.  
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V tomto okne si vyberieme riadok z rozvrhovou akciou, ktorú chceme navštevovať

Stĺpec "Kód predmetu" zobrazuje skratku predmetu

Stĺpec "Názov" zobrazuje názov predmetu

Stĺpec "Rozsah" zobrazuje či sa jedná o dvojhodinovku prednášky(2P) alebo 
dvojhodinovku seminára (2S) 

Stĺpec "Prihlásení" zobrazuje počet prihlásených študentov na danú rozvrhovú 
akciu

Stĺpec "Čas a miesto" zobrazuje deň, čas a miestnosť výučby rozvrhovej akcie 

Stĺpec "P" zobrazuje opakovanie predmetu týždenne (TYZ) alebo jeden krát (JDN)

Stĺpec "Dátumy" zobrazuje dátum výučby pri predmete ktorý sa vyučuje jeden 
krát (JDN)

Stĺpec "Max." zobrazuje maximálny možný počet študentov prihlásených na 
danú rozvrhovú akciu.

Stĺpec "Skupiny" zobrazuje skratku študíjneho programu pre ktorý je rozvrhová 
akcia určená
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Skontrolujeme požadovaný rozsah predmetu a podľa toho musíme žašrtnúť 
políčka v prvom stĺpci
Zaškrtneme riadok s rozsahom 2P + 2S

Výber zaškrtnutých políčok potvrdíme klinutím na "OK"
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Kliknutím na oko sa rozbalí dialogové okno kde si vyberieme rozvrh hodín 
študenta na zimný alebo letný semester  

Kliknutím na "Rozvrh hodín študenta- letný semester" sa nám zobrazi okno s 
rozvrhom hodín (pre zobrazenie musia byť povolene vyskakovacie okná) 
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20 Prihlásený predmet je zobrazený v zozname predmetov zápisného listu 
čiernou farbou, neprihlásený predmet je zobrazený modrou farbou




