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1. Úvod 
Informační systém ISIS (dále jen ISIS) je softwarové databázové prostředí, které zajišťuje 
všechny činnosti VŠLG při evidenci, řízení a organizování vzdělávacího procesu, včetně 
evidence ekonomických souvislostí.  
ISIS v celém rozsahu zajišťuje  elektronickou podporu studijní administrativy. Podporuje 
různé typy studia, komunikaci a spolupráci uvnitř školy.  
On-line přístupy a aplikace jsou dostupné webovým prohlížečem. 

 
2. Cíle rozhodnutí 
Toto rozhodnutí rektora je vydáváno za účelem definování základních funkcí školního 
informačního systému a  souvislostí s pracovními povinnostmi pracovníků Vysoké školy 
logistiky o.p.s. (dále jen VŠLG). 

 
3. Vlastní obsah rozhodnutí  

3.1 Principy a přístup k systému 
ISIS byl pro studenty a zaměstnance VŠLG o.p.s. uveden do provozu dne 20. 11. 2008. Je 
provozován  prostřednictvím webových stránek VŠLG.  

Každý student, interní nebo externí přednášející a nepedagogický zaměstnanec (dále uživatel) 
VŠLG  má svoje jedinečné přihlašovací jméno a tajné primární heslo. Do připravené stránky 
systému vstoupí na adrese http://www.vslg.cz/ pod odkazem On-line služby/ISIS. Dostupnost 
obsahu modulů ISIS  se různí podle toho, jaká je pozice uživatele na VŠLG přiřazená 
administrátorem systému. 
Na jednotlivých stránkách lze nalézt aplikace pro různé administrativní úkony, které se 
většinou skládají z formulářů, do nichž lze vyplnit údaje (např. výběr studijních předmětů, 
opravy osobních údajů, zadání termínů).  
Kromě vkládání vlastních údajů ISIS nabízí také velké množství doprovodných informací - 
podrobné údaje o studijních předmětech, seznamy osob, různé statistiky atd.  
Dalšími informacemi mohou být velmi důležité zprávy od vyučujících.   
K ISIS lze přistupovat z libovolného počítače připojeného k síti Internet, tj. je možné využít i 
možnost připojení mimo vlastní budovu VŠLG. Pro první přihlášení potřebuje každý uživatel 
znát svoje tajné primární heslo, které uživatel obdrží e-mailem od administrátora systému.  
Manuály k  ISIS jsou uloženy na síti školy: U:\ISIS – manuály. 

 
3.2 Hlavní studentské aplikace 

Moje kancelář – Novinky – obsahuje aktuální informace od vyučujících 
Profil – možnost změny primárního hesla 
Výuka - v tomto menu se přihlášenému studentovi zobrazují všechny předměty,  které 
má zapsány v elektronickém výkazu o studiu.  
Kliknutím na hodnocení předmětu ve sloupci zápočet nebo zkouška se zobrazí datum a 
hodnocení předmětu, případně hodnotitel. V případě, že student absolvoval více 
termínů zkoušky, zobrazí se i hodnocení ve všech termínech. 
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Rozvrhy – menu rozvrh umožňuje zobrazení rozvrhu aktuálního semestru dle zvolených 
kritérií, případně osobního rozvrhu přihlášeného uživatele. 
Pracovníci – menu umožňuje získat aktuální informace o zaměstnancích školy. 
K dispozici jsou různá filtrování a sestavy. 
Studenti  - menu zobrazuje základní a aktuální informace o studentovi. Všichni studenti 
jsou povinni zkontrolovat ve své kartě uživatele osobní údaje. V případě nesouladu, tuto 
skutečnost oznámit na studijní oddělení. 

3.3 Činnost vyučujících v systému ISIS  
 
Vyučující jsou povinni prostřednictvím ISIS vést následující agendu: 

3.3.1 Vkládat termíny zápočtů a zkoušek  příslušného akademického roku. 
3.3.2 Vést prezenci studentů na cvičeních.  
3.3.3 Vyplňovat a tisknout výkazy práce (odučených hodin a odzkoušených studentů). 
 
Výkazy o zkouškách jsou vedeny souběžně jak v elektronické, tak i papírové podobě. 
 
3.4 Kontakty 

V případě problémů, námětů  a dotazů k ISIS kontaktuje administrátora systému na e-mail: 
isis@vslg.cz  . 
 
3.5 Závaznost a bezpečnost 

Systém je schopen zajistit akademickým pracovníkům řadu služeb potřebných pro organizaci 
a řízení vzdělávacího procesu. K tomu je ovšem nutné, aby každý z těchto pracovníků převzal 
odpovídající podíl odpovědnosti za příslušná data v  ISIS a dodržoval pravidla bezpečnosti 
systému.  

- Je nepřípustné sdělovat další osobě primární heslo, nebo se naopak za jinou osobu 
vydávat.  

- Je třeba si ihned po prvním přihlášení změnit primární heslo přidělené administrátorem 
systému.  

- Je třeba se vyvarovat používání triviálních hesel.  
- Za zneužití informačního systému pod identifikací jiného uživatele z důvodu nízké 

bezpečnosti jeho chování, je odpovědný uživatel pod jehož identifikací k zneužití došlo.  

4. Závěrečná ustanovení 
- První školení vyučujících katedry KHD bylo provedeno dne 20. září 2007 
- První školení vyučujících katedry KEP bylo provedeno dne 25. září 2007 
- První školení vyučujících katedry KLT bylo provedeno dne 27. září 2007 
- Periodické seznamování se změnami a vývojem informačního systému probíhá na 

začátku každého akademického roku při společném školení pracovníků VŠLG 

- Na edukačním centru v Praze byl informační systém ISIS zprovozněn od letního 
semestru akademického roku 2007/2008  

- Na edukačním centru ve Štúrovu byl informační systém ISIS zprovozněn od letního 
semestru akademického roku 2008/2009. 

Vyučující, kteří se nezúčastnili školení ISIS mohou získat informace prostřednictvím 
e-mailu isis@vslg.cz. 
Tato směrnice nabývá účinnosti dnem vydání. 
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