
Tiskněte přihlášek na SŠ s QR kódem 
 

Tisk přihlášek s QR kódem probíhá pprostřednictvím formuláře Tisk přihlášek k dalšímu 
vzdělávání (v menu Výstupy – Přihlášky k dalšímu vzdělávání).  

 

Obr. Náhled formuláře Tisk přihlášek k dalšímu vzdělávání 

 
 



 

Popis zobrazovaných údajů na formuláři Tisk přihlášek k  

dalšímu vzdělávání 

 

Zobrazovaný údaj Popis údaje 

Třída Výběr třídy z číselníku tříd. 

Tisknout 

přihlášku pro 

Přihlášku je možno tisknout buďto pro celou třídu nebo vybrané 

žáky ve třídě. Provedete výběr zvolené varianty.  

Vzor přihlášky Výběr vzoru přihlášky dle aktuálně nakopírovaných vzorů z 

tiskových sestav Školy OnLine. Aktuální vzory přihlášek naleznete v 

menu Výstupy - Tiskové sestavy - Seznam sestav, záložka 

Tiskové sestavy Školy OnLine složka Administrace - Školní 

matrika - Přihlášky ke vzdělávání a zápisový lístek. 

Postup pro kopírování přihlášky naleznete v kapitole Tiskové 

sestavy před první použitím. 

 

Parametry vzoru 

přihlášky 

Další možnosti nastavení parametrů tisku požadovaných údajů na 

přihlášce. 

 

Popis tlačítek na formuláři Tisk přihlášek k dalšímu 

vzdělávání 
 

Zobrazovaný údaj Popis údaje 

Export přihlášek 

do PDF 

Vygeneruje přihlášku ve formátu PDF. 

Zpět Slouží pro návrat na záložku Další vzdělávání na kartě žáka v 

případě, že jsme přistoupili na formulář Tisk přihlášek k dalšímu 

vzdělávání z této záložky. 

 

Poznámka: Na formulář Tisk přihlášky k dalšímu vzdělávání lze přistoupit rovněž přímo z 

karty žáka a záložky Další vzdělávání kliknutím na tlačítko Tisk přihlášky (viz. 

obrázek níže).  

 

Obr. Záložka Další vzdělávání na kartě žáka a tlačítko Tisk přihlášky 

 

https://aplikace.skolaonline.cz/dokumentace/KS/zamestnanci/index.html?tiskove-sestavy-pred-prvnim-p.html
https://aplikace.skolaonline.cz/dokumentace/KS/zamestnanci/index.html?tiskove-sestavy-pred-prvnim-p.html


Obr. Náhled vygenerované přihlášky s QR kódem  

 

 

Vazba předmětů na centrální číselník  

UPOZORNĚNÍ: 

 

 

 

 

Vazby na předměty, jejichž hodnocení požadujeme generovat do QR kódu jsou evidovány na 

formuláři Předměty (v menu Správa aplikace – Číselníky). Automaticky jsou spárovány ty předměty, 

které lze jednoznačně navázat na daný číselník předmětů v poli „Vazba pro tisk přihlášky (uložení do 

QR kódu)“. 

 



Obr. Detail formuláře Předměty s předmětem „Matematika“ se zobrazením příslušné vazby na 
předmět v číselníku pro účely uložení do QR kódu

 

Pro kontrolu předmětů a jejich vazeb na centrální číselník předmětů je k dispozici tiskový výstup, 
který naleznete v menu Výstupy – Tiskové sestavy – Seznam sestav, záložka Tiskové sestavy Školy 
OnLine ve složce Administrace a Číselníky.  

 

 

V případě, že některý z předmětů není v seznamu provázán je možné provést ruční nastavení vazby 
na detailu formuláře Předměty s požadovaným předmětem viz. předchozí obrázek.  

Nicméně doporučujeme pouze provázání předmětů, které hrají roli v kritériích pro příjímání uchazečů 
na SŠ.  

Obr. Náhled tiskového výstupu Seznam předmětů s vazbou na centrální číselník předmětů 



 


