
Návod modulu EXTRA-KOS 

Modul EXTRA-KOS přidáme do kurzu jako Činnost: 

 

V nastavení modulu můžeme upravit kódy předmětů, ale vše potřebné se doplní samo:

 



 

Ikonka modulu se nám objeví v daném tématu: 

 

Modul EXTRA-KOS při vytvoření nové instance ověří, zda má k zadaným předmětům 
vytvořené odpovídající položky hodnocení v modulu Známky a případně si je vytvoří, tj. ve 
tvaru KÓDPŘEDMĚTU_ZÁPOČET (pro zápočet/klasifikovaný zápočet) a 
KÓDPŘEDMĚTU_ZKOUŠKA (pro zkoušku) s odpovídající škálou. Při hledání hodnocení 
předmětu modul pak hledá přesně tyto názvy, všechny ostatní položky ignoruje. 

V prvním kroku spuštění EXTRA-KOS (oprávnění vyučujícího) kontroluje práva vyučujícího v 

předmětu a zároveň typ zakončení předmětu (podle KOSu) a připraví u předmětu jen taková 

tlačítka, která odpovídají zakončení předmětu. Pokud by učitel měl např. u předmětu BI-EMP 

končícího klasifikovaným zápočtem vyplněná hodnocení v položce BI-EMP_ZKOUŠKA a BI-

EMP_ZÁPOČET, modul nabídne tlačítko pouze pro položku BI-EMP_ZÁPOČET, pro zkoušku 

tlačítko nenabídne, nelze tedy zapsat chybnou variantu. 

 

 

  

 

 

 

 

 



Po vyplnění známek studentům v dané položce hodnocení, je můžeme zapsat hromadně do 

KOSu pomocí modulu EXTRA-KOS. Pokud nemáme oprávnění k zápisu zápočtu, či 

klasifikovaného zápočtu, nebo zkoušky, modul EXTRA-KOS to pozná a k zápisu nás nepustí: 

 

Pokud oprávnění máme, klikneme na PŘIPRAVIT DATA: 

 

Objeví se tabulka, která obsahuje hodnocení z kurzu a návaznost na KOS. Modul zjistí zda již 

nemá student známku zapsanou v KOSu, v tom případě nelze známku z Moodlu exportovat 

do KOSu, nebo zda student má v KOSu daný kurz zapsán, či učitel má právo dle KOSu udělit 

hodnocení. 

Je zde možno provést změny v hodnocení, nebo neposílat některé hodnocení. Provedené 

změny je třeba potvrdit tlačítkem POTVRDIT DATA: 

 



 

 

V dalším kroku je zobrazen náhled dat, která budou exportována do KOSu (pouze zaškrtnuté 

řádky). Odsud je možné se dostat zpět pomocí tlačítka UPRAVIT DATA, nebo načíst původní 

hodnocení z Moodlu pomocí tlačítka VÝCHOZÍ DATA, a nebo provést vlastní export do KOSu 

tlačítkem EXPORT DO KOSU. 

Po provedení exportu se zobrazí přehled exportovaných záznamů: 

 


