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1. POSTUP PRI ZÍSKAVANÍ EXPORTNÝCH ÚDAJOV Z
PROGRAMU „E-SKOLA“
Tento proces je potrebné urobiť pre spustenie a inicializáciu systému.
Program E-Skola máte spustený a máte v ňom aktuálne a platné údaje o Vašej škole.
Postupne budete pristupovať na záložky:




TRIEDY,
ŽIACI
a ZAMESTNANCI

(tieto sú označené červenou šípkou s poradovým číslom 1.)
V každej záložke vykonáte najskôr výber stĺpcov, resp. údajov, ktoré sa pre danú záložku budú exportovať
(tieto sú označené červenou šípkou s poradovým číslom 2. pre vyvolanie funkcie výberu stĺpcov a 3. pre
konkrétny výber príslušných stĺpcov v danej záložke)
Potom ich budete exportovať zavolaním funkcie EXPORT z MENU aplikácie podľa nasledovných postupov
(tieto sú označené červenou šípkou s poradovým číslom 4.).
Jednotlivé exporty uložíte na lokálny súborový systém počítača, na ktorom program E-Skola máte spustený, do dočasného vytvoreného priečinku, ktorý po potvrdení nahratia do centrálneho systému môžete
vymazať. Mená jednotlivých súborov, resp. exportov je potrebné pomenovať pri nahrávaní, alebo
premenovať po nahratí nasledovne:
Export tried školy:

NazovSkoly_TRIEDY.xls

Export žiakov školy:

NazovSkoly_ZIACI.xls

Export zamestnancov školy: NazovSkoly_ZAMESTNANCI.xls
POZNÁMKA: v názve školy nepoužívajte prosim medzery a používajte písmená bez diakritických znamienok.

Exportované údaje potom pošlete do centrálneho systému podľa návodu v kapitole 4 Nahratie súboru do
aplikácie ProfSme.
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OBR.1 – Export tried na škole

Vyberané stĺpce pre export TRIED:
1.
2.
3.
4.
5.

Kód
Názov
Ročník
Skratka
Triedny učiteľ
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OBR. 2 – Export žiakov na škole

Vyberané stĺpce pre export ŽIAKOV:
1.
2.
3.
4.
5.

EduId
Meno
Priezvisko
Trieda
Triedny
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OBR 3. – Export učiteľov, resp. zamestnancov na škole

Vyberané stĺpce pre ZAMESTNANCOV :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

EduId
Funkcia
Meno
Pedagóg
Podkategória
Priezvisko
Titul pred
Titul za

Ďalej prosím pokračujte podľa návodu v kapitole 4 Nahratie súboru do aplikácie ProfSME.
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2. POSTUP PRI ZÍSKAVANÍ EXPORTNÝCH ÚDAJOV Z
PROGRAMU „ASC AGENDA“
Nižšie sú uvedené kroky popisujúce prenos údajov o žiakoch a učiteľoch z programu aSc agenda do systému PROFsme. Prenos údajov je potrebný na vytvorenie používateľských prístupov pre žiakov a učiteľov
do systému. Bez vykonania úspešného import-u dát sa učitelia a žiaci nebudú vedieť prihlásiť do systému.
Krok 1: Špustite program aSc Agenda. Program aSc Agenda môžete spustiť dvojitým kliknutím na ikonu
. Ak túto ikonu neviete nájsť, prosím kontaktuje IT administrátora na Vašej škole.
Krok 2: Z hlavného menu aplikácie aSc agenda zvoľte z menu možnosť: Súbor.
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Krok 3: Po kliknutí sa vám zobrazí funkcia Export. Kliknite na ňu a následne vyberte možnosť „Excel, a pod.
(CSV)... “

Krok 4: Zobrazí sa Vám dialógové okno zobrazené nižšie, ktoré slúži na definovanie štruktúry Excelu.
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Krok 5: V zobrazenom okne zaškrtnite možnosť „Nová zostava na export“ a z poľa Základná tabuľka
vyberte možnosť učiteľ
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Krok 6: V poli „Dáta“ postupne nájdite nasledujúce polia a cez tlačidlo >
údaje“:








ich preneste do poľa „Vybrané

Identifikačné číslo
Titul Pred -> Skratka
Meno
Priezvisko
Titul Za -> Skratka
Triedny -> Meno
ZamestanencTypRod

Krok 7: Stlačte tlačidlo exportovať.
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Krok 8: Program aSc agenda Vás vyzve, aby ste uložili exportovaný súbor. Zvoľte prosím vhodne miesto
a súbor pomenujte nasledovne NazovSkoly-UCITELIA.csv .Kde

Krok 9: Pomocou krokou 2 až 4 prosím opäť otvorte okno „Export dát do súboru pre MS Excel (CSV)“ zobrazenom na obrázku nižšie.
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Krok 10: V zobrazenom okne zaškrtnite možnosť „Nová zostava na export“ a z poľa Základná tabuľka
vyberte možnosť Študent.

Krok 11: V poli „Dáta“ postupne nájdite nasledujúce polia a cez tlačidlo > ich preneste do poľa „Vybrané
údaje“:





Identifikačné číslo
Meno
Priezvisko
Triedny -> Meno
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Krok 12: Stlačte tlačidlo exportovať.

Krok 13: Program aSc agenda Vás vyzve, aby ste uložili exportovaný súbor. Zvoľte prosím vhodne miesto
a súbor pomenujte nasledovne NazovSkoly-ZIACI.csv

Krok 14: Pokračuje postupom v kapitole 4 Nahratie súboru do aplikácie ProfSME.
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3. POSTUP PRE VYTVÁRANÍ EXPORTNÝCH ÚDAJOV
Tento postup prosím použite v prípade, že nemáte prístup k programom aSc agenda alebo E-Škola.
Krok 1: Prihláste sa do systému ProfSME (Viď kapitola 4. Nahratie súboru do aplikácie ProfSme)
Krok 2: Cez záložku Moja Škola kliknite na činnosť Import pedagogických zamestnancov

Krok 3: Stiahnite a vyplňte šablónu pre import pedagogických zamestnancov
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Krok 4: Cez záložku Moja Škola kliknite na činnosť Import žiakov do triedy

Krok 5: Stiahnite a vyplňte šablónu pre import žiakov

Krok 6: Pokračuje postupom v kapitole 4Nahratie súboru do aplikácie ProfSME
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4. NAHRATIE SÚBORU DO APLIKÁCIE PROFSME
Krok 1: Pre prácu s nástrojom PROFsme si najskôr otvorte webový prehliadač. Webový
prehliadač môžete nájsť na Vašej pracovnej ploche ako jednu z nasledujúcich ikon:

Ak neviete nájsť na Vašej ploche jeden z týchto prehliadačov, kontaktujte IT administrátora
na Vašej škole
Krok 2: Po otvorení webového prehliadača zadajte adresu www.profsme.sk do panelu
s adresou v hornej časti prehliadača a stlačte tlačidlo Enter.

Otvorí sa Vám webová stránka zobrazená na obrázku nižšie.

Krok 3: Vo vyznačenej časti stránky sa nachádza presmerovanie do privátnej zóny pre pedagógov. Kliknutím na tento odkaz sa dostanete na prihlasovaciu obrazovku. Odkaz
PROFsmeZŠ je určený pre pedagógov na základných školách zapojených do projektu „Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a
práca s talentami“. Odkaz PROFsmeSOŠ je určený pre pedagógov na stredných odborných
školách zapojených do projektu „Rozvoj stredného odborného vzdelávania“

Krok 4: Po zadaní správneho prihlasovacieho mena a hesla stlačte tlačidlo Prihlásiť sa. V
prípade, že zadané prihlasovacie údaje sú správne zobrazí sa Vám úvodná stránka privátnej
zóny.
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Krok 5: Kliknite na záložku Moja škola a následne na činnosť MOJA ŠKOLA

STRANA 16 Z 18

Krok 6: Systém vám zobrazí základné informácie o Vašej škole. Prosím skontrolujte, či sú
údaje na obrazovke správne

Krok 7: Kliknite na tlačidlo priložiť súbor.
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Krok 8: V zobrazenom okne zvoľte súbory exportované zo systému aSc Agenda alebo E-Škola

Krok 9: Nahraté súbory sa Vám zobrazia v poli Vstupné súbory pre import

Krok 10: Stlačte tlačidlo Uložiť zmeny

Krok 11: Takýmto spôsobom prosím priložte všetky súbory vyexportované z programu aSc Agenda, resp.
E-Škola
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