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1

Registrační stránka

Tato stránka se uživateli zobrazí po jeho úspěšném přihlášení nebo registrování. Obsahuje aktuální přehled informací o systému a odkazy na další kroky,
které jsou nutné splnit k registraci exkurze.

V aplikaci je potřeba se zaregistrovat, aby bylo možno evidovat zájemce o jednotlivé exkurze. S registrovanými údaji pracujeme zcela dle zásad GDPR a jsou
používány jen a pouze pro administraci jednotlivých exkurzí. Pokud uživatel
má zájem (zaškrtne příslušné políčko při registraci) – může dostávat informace o novinkách a o nově zařazených exkurzích. Je samozřejmostí, že se může
z odběru novinek kdykoli odhlásit.
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2

Administrace

V administraci si může uživatel změnit svoje osobní údaje, mezi něž patří:
jméno, příjmení, e-mail a telefon.

Po kliknutí na odkaz Změna hesla je uživatel přesměrován na formulář, kde
zadá svoje staré heslo a následně 2x nové heslo.
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2.1

Registrace třídy

Součástí administrace je také registrování tříd. Pod editací osobních údajů
se nachází prostor ke správě tříd.

Po kliknutí na tlačítko
Přidat třídu
se zobrazí formulář,
ve kterém může
uživatel přidat
svoji třídu.
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Jakmile je formulář úspěšně zpracován, nová třída se zobrazí v přehledu ostatních tříd.
Editace třídy je umožněna po kliknutí na její název v přehledu. Po tomto
kroku je uživatel přesměrován na formulář, kde může upravit její údaje.
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3

Seznam exkurzí

Seznam exkurzí je rozdělen na 2 části.
První část je Katalog exkurzí, kde je možno vybírat ze všech dostupných
exkurzí.
Druhá část je Přehled žádostí o exkurze, které si již daný uživatel vybral.

3.1

Katalog exkurzí

V katalogu lze použít filtr k výběru exkurzí, dle preferencí uživatele.
Filtrovat je možno:
•

téma exkurze

•

počet žáků, kteří by se měli účastnit exkurze – tento počet nesmí
přesáhnout povolený počet žáků pro danou exkurzi

•

rozsah termínů, ve kterých má uživatel zájem si exkurzi vybrat
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Nabízené exkurze v katalogu se zobrazují jako karty. Obsahují základní informace, kterými jsou:
•

název, termín, kategorie a určení skupiny

•

kapacita žáků, pro danou exkurzi

•

počet již podaných žádostí o registraci exkurze

Pro podání žádosti o exkurzi musí uživatel vybrat třídu, vyplnit počet žáků
a stisknout tlačítko Rezervovat.
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3.2 Seznam vybraných exkurzí
Po podání žádosti se daná exkurze zobrazí v přehledu ostatních žádostí přidaných uživatelem.
Karta s exkurzí má přidělený stav, který popisuje aktuální situaci při jejím
schvalování. Podle stavu se volí i barva karty.
Vysvětlení možných stavů:
• Probíhá schvalování
– Žádost byla podána a probíhá
její schvalování.

• Schváleno
– Exkurze byla schválena, detailní
informace budou zaslány
na e-mail uživatele.

• Zamítnuto
– Žádost o exkurzi byla zamítnuta,
uživatel nevyhověl daným kritériím.
Detailní informace budou zaslány
na e-mail uživatele.

• Byl schválen jiný termín
– Jestliže došlo ke schválení exkurze
u ostatních žádostí se zobrazí tento
stav, protože každá třída může jít jen
na jednu exkurzi v daném termínu.
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