Vytvoření seznamu žáků
Technický průvodce

1. krok - Pro vytvoření seznamu žáků musíte být přihlášeni (obrázek č. 1).

Obrázek č. 1

2. krok – Kurzorem myši najedete do záložky „Správa školy“. Zde se vám
zobrazí roletka s výběrem (obrázek č. 2).
3. krok – Přidání žáků se provádí dvěma způsoby:
1. Seznam žáků - ruční
2. Import žáků – Předem připravený soubor nahrajete z vašeho počítače
nebo z databáze bakalářů.
Popis 3. kroku vidíme na obrázku č. 2.

Obrázek č. 2
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Ad 1 – Seznam žáku - Ruční nastavení.
Kliknutím na „Seznam žáků“ se vám otevře
seznam žáků (obrázek č. 3).
1. krok – Zadejte jméno žáka.
2. krok – Zadejte příjmení žáka
3. krok – Pomocí rolovacího seznamu
zadejte den, měsíc a rok narození
žáka.
4. krok - Vyberte pohlaví žáka.
5. krok - Zadejte průměr žáka.
6. krok – Poté klikněte na tlačítko „Vložit
nového žáka“.

Obrázek č. 3
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Do tohoto seznamu lze žáky přidávat nebo je posléze editovat. Při poklepaní na již
přidaného žáka se vám načtou jeho data do příslušných kolonek (Jméno,
Příjmení..atd.), které lze kdykoliv upravit.
Ad 2 – Import žáků - Nahrání z externího souboru
Návod, jak získat importovaný soubor se žáky z vlastní vytvořené
databáze nebo z databáze Bakaláři, najdete ZDE. Poté, co si vytvoříte
externí soubor, pokračujte podle tohoto návodu.
1. krok – Kliknutím na tlačítko „Procházet“ se vám otevře okno pro nahrání
externího souboru z všeho počítače, který jste si předem připravili ve
formátu CSV (obrázek č. 4).
2. krok – Po vybrání externího souboru, klikněte na tlačítko „Další krok“
(obrázek č. 4).

Obrázek č. 4
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3. krok- Vyberete podle vlastní potřeby (obrázek č. 5).
4. krok - Klikněte na tlačítko „Importovat“ (obrázek č. 5).

Obrázek č. 5

Takto vypadá úspěšný import (obrázek č. 6)
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