
Relax-KEŠ - novinky 
 

Verze 22.05 
 
Inventarizace 

 Inventura: Tisková sestava Inventarizační zápis byla přejmenovaná na Inventarizační soupis. 
 
Obecné 

 Revize programového kódu pro změnu šířek sloupců v rozbalovacích seznamech (změna desetinné čárky na 
desetinnou tečku).  

 Drobné úpravy v nápovědě k programu. 
 

Verze 22.04 
 
Pošta 

 Podací deník: Drobné úpravy v tiskové sestavě. 
 
Inventarizace 

 Práce s inventářem: 

 Opraven výběr (filtr) pro „klasické“ zobrazení záznamů. Chyba byla do programu zavlečena ve verzi 22.03 - 
chybně se zohledňovalo datum pořízení inventární položky, počáteční datum program ignoroval. 

 Do formuláře pro tisk sestav při zobrazení inventárního stavu se jako datum tisku přebírá datum inventury, 
který byl zadán ve formuláři pro výběr záznamů. 

 

Verze 22.03 
 
Žáci 

 MŠ: 

 Karta žáka: Nová funkce pro export základních údajů o zákonných zástupcích do souboru ve formátu XLS 
(Microsoft Excel), viz oddíl Export do XLS, tlačítko Zákonní zástupci v dolní části řádkového formuláře. 

 
Pošta 

 Do evidence dopisů byl doplněn nový údaj Záznam o vyřazení. 

 Podací deník: Nový údaj Záznam o vyřazení v editačním formuláři i v tiskové sestavě. V tiskové sestavě byly 
provedeny další drobné úpravy. 

 
Inventarizace 

 Práce s inventářem: 

 Doplněna možnost zobrazení inventárního stavu k vybranému datu, viz tlačítko Zobrazit inventární stav.  

 Tiskové sestavy: v některých sestavách lze nyní vytisknout buď číslo dveří a patro (tak to fungovalo 
doposud), nebo název místnosti. Celkem bylo takto upraveno 28 tiskových sestav. 

 Viz volba v oddílu Umístění ve formuláři pro výběr sestav. 
 

V obou výše uvedených případech se jedná o velký zásah do programu. Jestliže narazíte na jakékoliv 

problémy se zobrazením záznamů či s tiskovými sestavami, kontaktuje naši technickou podporu. 
 

 Upravena tisková sestava Inventární karta - na konci sestavy se netiskne prázdná stránka. 
 

Verze 22.02 
 
Žáci 

 MŠ: 

 Žáci, Tisk, Výkaz S 1-01: 

 Opraven tisk sestav (datové zdroje qryZakVykazS101ms a qryZakVykazS101ms_24). 

 Opraven tisk sestavy XXIV. Věkové složení dětí; odstraněna chyba při tisku s výběrem tříd. 



 ZŠ: 

 Žáci, Tisk, Podklady pro výroční zprávu: Opraven datový zdroj pro sestavu Vzdělávání žáků se zdravotním 
postižením a zdravotním znevýhodněním. 

 

Verze 22.01 
 
Žáci 

 ZŠ: 

 Evidence asistentů: 

 Úpravy v editačním formuláři Třídní výkazy, viz tlačítko Školní roky. 

 Úpravy v editačním formuláři pro přechod do nového školního roku. 
 
Inventarizace 

 Opraven chybný tisk některých sestav z inventury (číslo organizace - ORG). 
 

Verze 22.00 
. 
Žáci 

 ZŠ: 

 Doplněna evidence asistentů: 

 Úpravy v editačním formuláři Třídní výkazy, viz tlačítko Školní roky. 

 Úpravy v tiskových sestavách: evidenční přehledy a členění, sestavy 001 a 0011.  

 Úprava tiskové sestavy Počty žáků. 

 Další úpravy budou v některé z následujících aktualizací. 
 
Zaměstnanci 

 Aktualizovány tarifní tabulky. Opravený číselník se načte automaticky při prvním spuštění programu po 
aktualizaci na verzi 22.00. 

 
Číselníky 

 Aktualizovány číselníky pro matriku žáků xRAKO, xRAPV, xRASO, xRAST, xRAZD, xRAZV. 
 

  



Verze 21.18 
 
Žáci, Zaměstnanci 

 VÝZNAMNÁ ZMĚNA ve funkci pro výpočet data narození z rodného čísla. V případě, že při zadávání 
rodných čísel narazíte na nestandardní chování programu, kontaktujte naši technickou podporu. Chybně 
vypočítané datum však můžete zadáním z klávesnice změnit. 

 

Verze 21.17 
 
Žáci 

 MŠ: 

 Zápis do MŠ, Import: Doplněna možnosti importu ze systému Zápisy do škol(?), který se používá ve školách 
na Znojemsku. 

 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Tabulka XLSX, kterou vyexportuje systém Zápisy do škol obsahuje dva 

stejnojmenné sloupce Pracoviště. Před importem dat do systému Relax-KEŠ nutno druhý sloupec 

Pracoviště zrušit; stačí vymazat text v prvním řádku na konci tabulky, kde je text Pracoviště. 
 

Verze 21.16 
 
Žáci 

 MŠ: 

 Zápis do MŠ, Import: Drobné úpravy základní školu (xODHL, xKOD_ZAH). 
 
Číselníky 

 Aktualizován číselník pro matriku žáků xRAKO. 
 

Verze 21.15 
 
Číselníky 

 Aktualizovány číselníky pro matriku žáků: xRASO, xRAST, xRAZD, xRAZV. 

 Informace k číselníkům xRAZD a xRAZV (podle MŠMT): 

 Z důvodu požadovaných informací o dětech z Ukrajiny, které utekly před válkou a mohou být přijímány 
do škol v nestandardním režimu, je nutné operativně rozšířit číselníky RAZD (položka KOD_ZAH – 
Zahájení docházky do základní školy) a RAZV (položka KOD_ZAH – Zahájení vzdělávání ve 
VOŠ/konzervatoři/SŠ) o nový kód U – Přijetí uprchlíka z Ukrajiny, který by jednoznačně tyto osoby 
identifikoval. 

 Školy by měly tento kód uvádět u všech dětí/žáků/studentů, přijatých ke vzdělávání v konkrétní škole 
v průběhu letošního školního roku mimo standardní přijímací řízení v souvislosti se vzniklou krizovou 
situací na Ukrajině. 

 Další položky by byly vyplňovány již obvyklým způsobem: 

 RODC – rodné číslo u osoby bez přiděleného českého rodného čísla: uvede se kód ve tvaru 
RRNNDDXXXX, kde RR = poslední dvojčíslí roku narození, NN u mužů = MM (pořadové číslo měsíce), 
u žen MM+50, DD = den narození, a místo XXXX se dosadí znak „X“+ trojmístné pořadové číslo 
přidělené jednoznačně školou 

 KSTPR – kvalifikátor státního občanství – uvede se podle konkrétní situace (kód 7, příp. 6) 

 STPR – státní občanství – uvede se podle skutečnosti 

 OBECB – kód obce trvalého pobytu – uvede se kód 999999 

 OKRESB – kód okresu trvalého pobytu – uvede se složený kód 999804 (resp. 999xxx dle konkrétní 
situace) 

 ODHL – předchozí působiště nově přijatého žáka – uvede se kód 600 = zahraniční škola  

 IZOZ – IZO školy předchozího vzdělávání – uvede se kód 999999804  

 ZAHDAT – datum zahájení vzdělávání – uvede se datum přijetí žáka 



Verze 21.14 
 
Zaměstnanci 

 Při přepnutí na záložku Zaměstnanci teď program kontroluje, kteří zaměstnanci ukončí v průběhu nejbližších 
30 dnů pracovní poměr. Pro správné fungování musí být splněny tyto podmínky: 

 V kartě zaměstnance musí být vyplněno datum plánovaného ukončení pracovního poměru, viz údaj Datum 
výstupu. 

 V počítači musí být správně nastavené systémové datum. 
 

Verze 21.13 
 
Zaměstnanci 

 Karta zaměstnance: 

 Do údaje Preventivní prohlídka poslední lze nyní zadat úplné datum včetně dne (DD.MM.RRRR). Všechny 
výpočty, které se k tomuto datu vztahují, však zůstaly beze změny, tj. při výpočtech termínů zdravotních 
prohlídek se v úvahu bere pouze měsíc a rok. 

 Drobné úpravy ve výběrovém seznamu Kategorie ZP. 
 
Číselníky 

 Kategorie pro zdravotní prohlídky: 

 V průběhu aktualizace na verzi 21.13 se do číselníku automaticky doplní záznam (Klíč = 6, Kategorie = První - 
Práce ve školách a školských zařízeních). 

 Drobné úpravy formuláře pro zadání a úpravu záznamů v číselníku. 
 

Verze 21.12 
 
Žáci 

 ZŠ: 

 Export dat: Před exportem 02 Trasování - hlášení rizikových kontaktů osoby s pozitivním PCR testem lze 
zadat datum kontaktu s pozitivním. Toto datum se v tabulce XLSX doplní ve všech exportovaných 
záznamech. 

 

Verze 21.11 
 
Inventarizace 

 Inventura: Před tiskem sestavy Účetní přehled lze zadat datum tisku. 
 

Verze 21.10 
 
Žáci 

 ZŠ: 

 Export dat: Místo adresy trvalého bydliště se exportuje doručovací adresa. 
 

Verze 21.09 
 
Zaměstnanci 

 Opravené tarifní tabulky pro nepedagogické pracovníky. Opravený číselník se načte automaticky při prvním 
spuštění programu po aktualizaci na verzi 21.09. 

 

Verze 21.08 
 
Žáci 

 ZŠ: 

 Export dat: Doplněny nové typy exportu a rozšiřující funkce. Po doladění a otestování sběru dat pro KHS 
bude vytvořena verze pro mateřské školy. 

  



Zaměstnanci 

 Aktualizovány tarifní tabulky. Opravený číselník se načte automaticky při prvním spuštění programu po 
aktualizaci na verzi 21.08. 

 

Verze 21.07 
 
Žáci 

 ZŠ: 

 Export dat: Kompletně přeprogramováno. Po doladění a otestování sběru dat pro KHS bude vytvořena 
verze pro mateřské školy. 

 

Verze 21.06 
 
Žáci 

 MŠ, ZŠ: 

 Export dat: 

 Úprava datových zdrojů pro export 01 a 02. Tabulka vychází ze vzoru platného pro Prahu 5. 
 
Zaměstnanci 

Aktualizovány tarifní tabulky. Opravený číselník se načte automaticky při prvním spuštění programu po 
aktualizaci na verzi 21.06. 
 

Verze 21.05 
 
Žáci 

 MŠ, ZŠ: 

 Export dat: 

 Úprava datového zdroje pro export 02 COVID-19: Hygiena - Tel. číslo ZZ, poznámka, datum kontaktu 
s pozitivním. Tabulka vychází ze vzoru platného pro Prahu 5. 

 

Verze 21.04 
 
Žáci 

 ZŠ: 

 Důležité údaje, Tisk: Upraven datový zdroj pro tiskové sestavy Personální náročnost podle NFN a 
Personální náročnost podle tříd. Nyní se zohledňuje datum začátku a konce platnosti kódu NFN podle 
číselníku RAPP. Porovnává se začátek a konec platnosti s datem tisku (dnešní datum). 

 MŠ: 

 Rozhodnutí (oddíl Tisk): Opraven datový zdroj pro seznam žáků a tisk některých sestav. 
 

Verze 21.03 
 
Číselníky 

 Aktualizovány číselníky MŠMT pro matriku žáků. 
Inventarizace 

Inventura: Před tiskem sestavy Účetní přehled lze zadat datum tisku. 
 

Verze 21.02 
 
Žáci 

 MŠ: 

 Výkaz S1-01: Do oddílu XXI. byl doplněn sloupec 8. Drobná úprava v oddíle XXIV. (nově přijati => nově 
nastoupivší). Celý výkaz (volba Tisk, Všechny tabulky) se nyní tiskne na 4 strany. 

 

  



Verze 21.01 
 
Žáci 

 MŠ: 

 Opravena funkce pro automatické doplňování tříd do seznamu tříd podle karty žáka. 

 Opravy datových zdrojů pro tisk výkazu S1-01. 
 

Verze 21.00 
 
Žáci 

 ZŠ: 

 Důležité údaje: Drobné úpravy v některých tiskových sestavách. 

 
Obecné 

 Záložka Systém: Opravena funkce pro odeslání databáze pro technickou podporu, viz tlačítko Odeslání dat na 
FTP streamline.cz. Tato data jsou určena pro technickou podporu, slouží pouze pro testování programu nebo 
pro opravu chybných záznamů, a nejsou předávána žádným třetím osobám. 

  



Verze 20.18 
 
Žáci 

 MŠ: 

 Zápis do MŠ: 

 Tiskové sestavy: pro sestavy 01 a 04 byly upraveny datové zdroje tak, aby se tiskly i záznamy uchazečů, 
kteří již byli zařazeni do tříd. 

 Na záložce Tiskové sestavy se nezobrazovala některá zaškrtávací políčka, opraveno. 

 DŮLEŽITÁ NOVINKA: Tisk, Evidenční přehledy: Do „filtrovacího“ formuláře pro výběr žáků bylo doplněno 
zaškrtávací políčko Včetně příštího období. Jestliže je políčko zaškrtnuto, tiskové sestavy budou obsahovat i 
záznamy žáků, kteří začnou MŠ navštěvovat v příštím období, ale zatím nejsou vedeni ve stavu žáků. 
Typickým příkladem použití je tisk přehledů těsně před zahájením nového školního roku. 

 ZŠ, SŠ: 

 Tisk, Vysvědčení:  

 Do seznamu blanketů vysvědčení (SEVT/B.N.B.) byly přidány nové sloupce: 

 B ... lze použít bianco tiskopis 

 Q ... lze vytisknout QR kód 

 Umístění tisku (posun): 

 Hodnoty x a y lze zadat z klávesnice. 

 Hodnoty x a y lze měnit i přiřazenými pomocnými tlačítky . Po kliknutí na jakékoliv 
z těchto tlačítek se hodnota x nebo y změní o 5 nebo -5. 

 Hodnoty x a y se ukládají zvlášť pro tisk na předtištěné blankety a zvlášť pro tisk na bianco blankety. 
 
Obecné 

 DŮLEŽITÁ NOVINKA: Záložka Systém: Nová funkce pro odeslání databází na FTP streamline.cz, vit tlačítko 
Odeslání dat na FTP streamline.cz. Tato data jsou určena pro technickou podporu, slouží pouze pro testování 
programu nebo pro opravu chybných záznamů, a nejsou předávána žádným třetím osobám. 

 

Verze 20.17 
 
Žáci 

 MŠ: 

 Zápis do MŠ: 

 Pro podformuláře na jednotlivých záložkách se zobrazují odpovídající tlačítkové lišty. Jedná se o 
pomocnou funkcI, která takto opravuje chybu v runtime Microsoft Access 2007. 

 MŠ, ZŠ: 

 Export dat: 

 Úpravy v programovém kódu a v pomocných systémových tabulkách. 

 Nový druh exportu 02 COVID-19: Hygiena - Tel. číslo ZZ, poznámka, datum kontaktu s pozitivním. 

 

Verze 20.16 
 
Žáci 

 MŠ: 

 Zápis do MŠ: 

 Oprava tiskové sestavy 03 Podklady k výkazu S51-01 (prohozené sloupce 6 a 7). 

 

  



Verze 20.15 
 
Žáci 

 MŠ: 

 Zápis do MŠ: 

 Drobné úpravy na záložce Tiskové sestavy. 

 Změny v datovém zdroji pro tiskovou sestavu 03 Podklady k výkazu S51-01. 

 

Verze 20.14 
 

 MŠ: 

 Zápis do MŠ: 

 Úpravy ve formuláři pro zadání uchazečů, doplněn údaj Datum podání žádosti zákonného zástupce o 
zastavení řízení při přijetí do jiné MŠ. 

 

Verze 20.13 
 
Žáci 

 MŠ: 

 Zápis do MŠ: 

 Do tabulky se seznamem uchazečů bylo doplněno zaškrtávací políčko Zast.říz. (jiná MŠ) pro označení 
uchazečů, kteří byli přijati do jiné MŠ. 

 Doplněn nový vzorový text pro zastavení řízení. Použije se při tisku usnesení o zastavení přijímacího 
řízení, jestliže byl uchazeč přijat do jiné MŠ. Odpovídající tisková sestava se tiskne na záložce Tiskové 
sestavy, sestava 01 Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí uchazeče. 

 

Verze 20.12 
 
Žáci 

 MŠ: 

 Karta žáka: Upravené podformuláře pro zadání informací o zákonných zástupcích. 

 Zápis do MŠ: 

 Drobné úpravy ve vzorových kritériích. 

 Nové tlačítko v záhlaví formuláře Setřídit podle data narození. 

 Doplněna funkce pro hromadné vyřazení absolventů. Vhodné použití: před přechodem do nového 
školního roku. 

 Tisková sestava 05 Uchazeči: jednoduchý přehled. 

 Tisková sestava 06 Uchazeči: podrobný přehled. 

 V tiskových sestavách 05 a 06 se zohlední třídění, které bylo vybráno jedním z tlačítek pro třídění 
v záhlaví formuláře. 

 

Verze 20.11 
 
Žáci 

 ZŠ: 

 Zápis od 1. ročníku: Změny v rozvržení řádkového formuláře, doplněna zaškrtávací políčka pro informace 
o losování a o přijetí uchazeče k docházce do školy. 

 

  



Verze 20.10 
 
VÝZNAMNÁ AKTUALIZACE z verze 20.06 na 20.10 

 
Žáci 

 MŠ: 

 Dokončeny základní části modulu Zápis do MŠ, viz nové tlačítko na záložce Žáci. Nové: 

 Import dat ze systému Zápisy Online. Importují se data z tabulky XLS, která se vytvoří v systému Zápisy 
Online. Proto je nutné, aby v počítači, kde se import spustí, byl nainstalován program Microsoft Excel. 

 Vzorový text rozhodnutí (šablona) pro přijetí uchazeče do školy na zkušební dobu. 

 Tisková sestava 01 Rozhodnutí o přijetí uchazeče do školy na zkušební dobu. 

 Tisková sestava 04 Seznamy uchazečů (přijati, přijati na zkušební dobu, nepřijati). 

 Zápis záznamů o rozhodnutí do podacího deníku. 

 Zápis uchazečů do tříd před započetím nového školního roku. 

 Karta žáka: nový Zkuš. doba (počet měsíců zkušební doby). 

 MŠ, ZŠ: 

 Karta žáka: Nové údaje Sour (sourozenec ve škole) a Číslo pojištěnce ZP. Číslo pojištěnce ZP bude do 
tiskových sestav doplněno v některé z následujících aktualizací programu. Při přechodu na verzi 20.10 se do 
čísla pojištěnce doplní rodné číslo. Čísla pojištěnců nutno zkontrolovat, případně opravit! 

 
Zaměstnanci 

 Karta zaměstnance: Nový údaj Číslo pojištěnce ZP. Číslo pojištěnce ZP bude do tiskových sestav doplněno 
v některé z následujících aktualizací programu. Při přechodu na verzi 20.10 se do čísla pojištěnce doplní 
rodné číslo. Čísla pojištěnců nutno zkontrolovat, případně opravit! 

 

Verze 20.06 
 
Žáci 

 MŠ: 

 DŮLEŽITÁ NOVINKA: Nový modul Zápis do MŠ, viz nové tlačítko na záložce Žáci. 
 

Stručné informace 

 Tato verze umožňuje výběr hodnotících kritérií z devíti předdefinovaných kritérií, z čehož čtyři jsou různé 
věkové kategorie. Dalšími jsou Spádový obvod, Opakovaná žádost, Sourozenec navštěvuje naši MŠ, Dítě 
se hlásí k celodennímu provozu a Trvalé bydliště ve školském obvodu. 

 Nelze přidávat nová vzorová kritéria. 

 Další kritéria budeme doplňovat na základě požadavků uživatelů a platné legislativy. 

 Zatím není k dispozici nápověda. Základní informace poskytneme na naší technické podpoře (e-mail, 
telefon). 

 Editační část odpovídá standardu, který používáme v jiných částech programu Relax-KEŠ. Platí to i pro 
výběr žáků do tiskových sestav i tisk sestav samotných. 

 Hlavní část modulu je automatizované vyhodnocení kritérií podle nastavených pravidel, výpočet 
bodového ohodnocení a rozhodnutí o přijetí. 

 O rozhodnutí uchazeče může uživatel rozhodnout i nezávisle na programu zaškrtnutím políčka Dítě přijato 
v seznamu uchazečů. 

 Aktuálně jsou k dispozici tiskové sestavy 

 01 Rozhodnutí o přijetí uchazeče do školy 

 01 Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče do školy 

 02 Oznámení o rozhodnutí o přijetí do školy (anonymní seznam uchazečů) 

 03 Podklady pro Výkaz S 51-01. 

 Program obsahuje vzorové texty rozhodnutí zpracované podle dokumentů, za jejichž poskytnutí děkujeme 
paní Veronice Jurčíkové z Mateřské školy Neumannova 2560 v Aši. 

 Zatím nemáme obecně použitelný vzorový text pro výpočet bodového ohodnocení a závěrečného 
vyhodnocení, ale je to hlavně z důvodu možné velké variability. 



 V nejbližší době plánujeme doplnění sestavy S 51-01 Výkaz o zápisu k předškolnímu vzdělávání v 
mateřské škole a některých pomocných sestav (přehledů). 

 Připravujeme možnost importu dat ze systému Zápisy Online, toto je ale zatím ve fázi konzultací s jejich 
technickou podporou. 

 Zatím není naprogramovaná funkce pro zápis rozhodnutí do podacího deníku (pošty, viz modul Pošta). 
Rovněž tak chybí funkce pro hromadný zápis uchazečů do tříd před začátkem nového školního roku. 

 Základní informace s texty rozhodnutí najdete v kapitole Rozhodnutí, vzorové texty. 

 Známé problémy: 

 Vzorové texty mají omezené možností formátování, jedná se o implementaci části standardu RTF ve 
formátu HTML. 

 Při automatickém formátování RTF (HTML) textu nejsou ignorovány znaky „tvrdých“ spojovací mezer. 
To má za následek možné osamostatnění krátkých předložek na konci řádku a také např. rozdělení 
poštovního směrového čísla, pokud je součástí takto volně formátovaného textu. Z uvedených důvodů 
je vhodné vzorové texty přestylizovat tak, aby se adresy (uchazeč, zákonný zástupce, škola) začínaly 
tisknout v blízkosti levého okraje, např.: 

bydliště zákonného zástupce: {AdresaZZ} 
 

 DŮLEŽITÉ: 

 Na záložce Zápis do MŠ je tabulka se seznamem dětí (uchazečů). Po přidání informací o zákonných 
zástupcích, viz záložky Matka (1. ZZ) a Otec (2. ZZ) pod seznamem dětí, nezapomeňte zkontrolovat a 
případně opravit přiřazení korespondenční adresy zákonného zástupce, viz záložka Doplňující údaje. 
Při přidání nového uchazeče se automaticky přiřadí matka. Takže pokud chcete korespondovat 
s otcem (resp. 2. zákonným zástupcem), musíte přiřazení změnit. 

 

 

 

 U zákonných zástupců je vhodné doplnit rok narození, ten se tiskne u adresy zákonného zástupce 
v pravé horní části sestavy. Rok narození je rovněž na záložce Doplňující údaje. 

 Před tiskem Rozhodnutí o přijetí/ nepřijetí uchazeče do školy zkontrolujte adresy zákonných 
zástupců, viz záložka Podací deník. V případě potřeby adresy opravte nebo doplňte, viz výše. 



 
Inventarizace 

 DŮLEŽITÁ NOVINKA: Tiskové sestavy nyní zohledňují ceny inventarizačních položek po technickém 
(finančním) zhodnocení či znehodnocení. Funkci lze podle potřeby vypnout i zapnout, tj. lze použít 
původní tiskové sestavy, ale i sestavy nové (se zohledněním „historie“ zhodnocení). Do budoucna 
počítáme s tím, že bude trvale přístupna pouze nová varianta tiskových sestav. 

 

Pro přepnutí mezi původními a novými sestavami slouží zaškrtávací políčko Zohlednit technické zhodnocení. 

Políčko je na formuláři pro výběr sestav při práci s inventářem (po kliknutí na tlačítko Tisk/Náhled) a také ve 

formuláři pro tisk sestav z inventury. 
 

UPOZORNĚNÍ: Pokud jste doposud používali pouze původní sestavy, před zpracováním další inventury 

vytiskněte a porovnejte stavy v původních a nových sestavách. Případný finanční rozdíl lze pak vysvětlit 

jednoduchým protokolem. Problematika je však trochu složitější, proto v případě potřeby kontaktujte 

technickou podporu. 
 

Za velkou pomoc a velikou trpělivost v průběhu testování děkujeme paní Andree Fárkové ze Základní školy 

Pionýrů 400 ve Frýdku-Místku. 

 

Verze 20.05 
 
Žáci 

 ZŠ: 

 Pedagogické intervence: 

 Doplněna možnost evidence pracovních hodin vymezených na intervence pro pedagogické pracovníky. 

 Nová tisková sestava . 

 MŠ: 

 Nový modul Export dat. Momentálně je naprogramován export dat žáků pro potřeby hygienických stanic 
(COVID-19). Export je naprogramován podle specifikace Hygienické stanice Liberec. 

 

Verze 20.04 
 
Žáci 

 ZŠ: 

 Pedagogické intervence: rozsáhlé programové úpravy: 

 Databáze: nová tabulka DOCHAZKAintervence. 

 Žáka lze nyní zařadit do vícero skupin. 

 Nová tisková sestava 0041 Intervence: Seznam vedoucích skupin (učitelé, vychovatelé, apod.). 

 Úpravy při přechodu do nového školního roku - zkopírování vybraných intervencí z minulého školního 
roku. 

 Úprava nápovědy bude k dispozici v některé z dalších aktualizací programu. 

 

Verze 20.03 
 
Zaměstnanci 

 Aktualizovány tarifní tabulky. Opravený číselník se načte automaticky při prvním spuštění programu 
po aktualizaci na verzi 20.03. 

 

Verze 20.02 
 
Žáci 

 ZŠ: 

 Nový modul Export dat. Momentálně je naprogramován export dat žáků pro potřeby hygienických stanic 
(COVID-19). Export je naprogramován podle specifikace Hygienické stanice Praha. 

 



Zaměstnanci 

 Dohody: úpravy pro dohodu o výkonu pedagogické činnosti z jiného místa, než je pracoviště 
zaměstnavatele, včetně opravy tiskové sestavy. 

 

Verze 20.01 
 
Žáci 

 Důležité údaje, Náhled tiskové sestavy: Sestava Personální náročnost byla přejmenována Personální 
náročnost podle NFN. Doplněna nová sestava Personální náročnost podle tříd. 

 
Zaměstnanci 

 Dohody: nový typ dohody Dohoda o výkonu pedagogické činnosti z jiného místa, než je pracoviště 
zaměstnavatele; určeno např. pro distanční výuku. 

 
Inventarizace 

 Tisk, Inventura: Drobné úpravy tiskové sestavy Technické zhodnocení (zrušeny součty podle inventární knihy 
i průběžné součty v zápatí stránek). 

 

Verze 20.00 
 
Žáci 

 Důležité údaje, Náhled tiskové sestavy: Před tiskem sestavy Personální náročnost lze určit, zda se mají 
vytisknout pouze součty podle kódu NFN, nebo se má v sestavě vytisknout i seznam žáků. 

 Tisk, Členění: 

 Ve výjimečných případech mohlo dojít při pokusu o tisk k chybě. Z tohoto důvodu byly opraveny všechny 
tiskové sestavy týkající se členění. 

 Matrika: Byla provedena revize a aktualizace všech číselníků pro matriku žáků a elektronický sběr dat. 
V případě, že narazíte na chybu při doplňování hodnot z těchto číselníků, neprodleně kontaktujte technickou 
podporu. 

 

  



Verze 19.07 
 
Obecné 

 Změny v deklaracích některých tabulek v databázi v souvislosti s připravovaným modulem pro zápis žáků do 
MŠ. 

 

Verze 19.06 
 
Žáci 

 ZŠ, SŠ: 

 Přidání nového žáka: Při otevření karty žáka (ihned po přidání nového žáka) docházelo k chybovému 
hlášení. Po komplexním překladu zdrojového kódu programu se již chyba neprojevuje. 

 

Verze 19.05 
 
Zaměstnanci 

 Aktualizován vzorový číselník s vybranými texty pro pracovní smlouvy, platové výměry a osobní ohodnocení. 
Pro správný tisk nutno (pouze v případě potřeby) jednorázově načíst tyto texty před tiskem sestav: 

 Pracovní smlouvy: tlačítko Text ustanovení III, bod 2 

 Platové výměry: tlačítko Text pro platový výměr 

 Osobní ohodnocení: tlačítko Text pro osobní ohodnocení 

 Mimořádné odměny: tlačítko Text pro mimořádnou odměnu 
 
Číselníky 

 Zaměstnanci, Položky platového výměru, nový záznam: 

 Kód: 998 

 Text dle vyhlášky: novelizace Nařízení vlády č. 341/2017 Sb. 

 Text pro tisk platového výměru: novelizace Nařízení vlády č. 341/2017 Sb. 

Tento záznam použijte v odůvodnění při vytváření nových platových výměrů, které se týkají opakovaných 
změn v tarifních tabulkách, viz tabulka Položky platového výměru. 

 

Verze 19.04 
 
Zaměstnanci 

 Aktualizovány tarifní tabulky. Opravený číselník se načte automaticky při prvním spuštění programu 
po aktualizaci na verzi 19.04. 

 

Verze 19.03 
 
Žáci 

 MŠ: 

 Podklady pro výroční zprávu: 

 Doplněna tisková sestava Žáci, Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. 

 Upravena tisková sestava Žáci, Cizí státní občanství. 

 

Verze 19.02 
 
Žáci 

 MŠ: 

 Karta žáka: Na základě konzultace s několika uživateli programu se od této verze do nového záznamu 
přestalo automaticky vyplňovat dnešní datum v údaji Začátek docházky. 

 Výkaz S 1-01: Rozsáhlé změny v modulu pro vytvoření S 1-01. 
 

Souvislosti (editace): 

 Karta žáka, záložka Ostatní: nový údaj Vzdělávání podle § 34. Viz též formulář Důležité údaje. 



 Seznam tříd: nový údaj Třída zřízena pro děti se závažnými vadami řeči. 

 

Verze 19.01 
 
Žáci 

 ZŠ: 

 Důležité údaje: V tabulce Doporučení školského poradenského zařízení byla opravena logická kontrola po 
zadání hodnoty do údaje ID znevýhodnění. Do popisku tabulky Podpůrná opatření byla doplněna platnost 
doporučení. 

 Tisk, Podklady pro výroční zprávu: Sestava Individuální integrace byla nahrazena sestavou Vzdělávání žáků 
se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. 

 ZŠ, MŠ: 

 Tisk, Evidenční přehledy a Členění: Do formuláře pro výběr tiskové sestavy bylo doplněno zaškrtávací 
políčko Tisknout zápatí sestavy (součty). V případě potřeby lze tímto tlačítkem vypnout či zapnout tisk 
poslední strany tiskových sestav, kde se tisknou celkové součty. 

Uvedená změna se týká několika desítek tiskových sestav. Jestliže se vyskytne problém s tiskem těchto 
sestav, neprodleně kontaktujte technickou podporu. 

 
Zaměstnanci 

 Pracovní smlouvy: 

 Do celoobrazovkového formuláře bylo doplněno políčko Úvazek - počet desetinných míst. Protože 
některé nadřízené úřady požadují, aby školy v platových výměrech uváděly úvazky na 4 desetinná místa, 
může uživatel podle potřeby zvolit zaokrouhlení v rozpětí 0 až 5 desetinných míst. Po změně počtu 
desetinných míst je vhodné úvazky přepočítat, viz tlačítko Přepočet úvazků. Je pravděpodobné, že 
v některé z dalších verzí programu se budou úvazky přepočítávat automaticky, ale toto ještě musíme 
zanalyzovat a doladit. 

 Byla upravena hlavička tiskové sestavy Vstupní školení BOZP, kterou lze tisknout při zobrazení 
celoobrazovkového formuláře. 

 

Verze 19.00 
 
Žáci 

 ZŠ: 

 Vysvědčení: nová sestava pro blanket 49 832 0 - ZŠ klasifikace - list A 20 - 20 PP + 6 NP (rok 2019). 

 Podklady pro výroční zprávu: rozsáhlé úpravy programu (nový číselník zemí EU včetně tiskové sestavy, 
úpravy datových zdrojů a tiskových sestav). 

 
Číselníky 

 Oddíl Společné: nový Číselník zemí EU (pro tisk podkladů pro výroční zprávu - cizí státní občanství). 

  



Verze 18.13 
 
Žáci 

 ZŠ: 

 Hromadná klasifikace: Doplněna možnost editace celkového prospěchu, viz tlačítko Celkový prospěch. Tuto 
možnost využijí zejména školy, kde se používá slovní hodnocení místo klasického známkování. 

 

Verze 18.12 
 
Zaměstnanci 

 Platové výměry: Při tisku platového výměru docházelo na některých počítačích k chybám - na obrazovce se 
zobrazilo chybové hlášení a sestava pak nešla vytisknout. Z tohoto důvodu tato sestava opět přesměrována 
na výchozí tiskárnu. 

 

Verze 18.11 
 
Žáci 

 MŠ: 

 Karta žáka: opraveno třídění při otevření formuláře (Třída, Příjmení, Jméno). 
 
Zaměstnanci 

 Platové výměry: Před tiskem lze určit, zda se má v sestavě vytisknout oddíl o (nejbližším) dalším platovém 
postupu. 

 

Verze 18.10 
 
Žáci 

 ZŠ: 

 Nový modul Pedagogické intervence. 
 
Zaměstnanci 

 Platové výměry: V řádkovém formuláři byla doplněna možnost hromadného tisku označených platových 
výměrů, viz volba Všechny označené záznamy - platové výměry ve formuláři pro tisk (po kliknutí na tlačítko 
Náhled / Tisk v tlačítkové liště. V předchozích verzích programu se tiskl pouze jejich seznam. 

 
Inventarizace 

 Inventura: Byly rozšířeny možnosti tisku jména ředitele/ředitelky školy a jmen členů inventarizační komise. 
Volitelně lze jména buď tisknout, nebo netisknout. 

 
Číselníky 

 Nový číselník Skupiny pro intervence. Je určen pro použití v ZŠ, viz modul Pedagogické intervence. 

 

Verze 18.09 
 
Žáci 

 ZŠ, SŠ: 

 Doplněna nápověda pro modul Statistika, výkazy. 

 Nový školní rok: V průběhu přechodu do nového školního roku program automaticky vyřadí žáky začleněné 
do skupin a do družin (klubů) označených pro vyřazení. Žáky lze hromadně vyřadit ze skupin i při práci 
s hromadným členěním. Z družin a klubů je lze vyřadit hromadně ve formuláři pro práci s družinami. 

 Viz Žáci, Skupiny, nový údaj v číselníku Při přechodu do nového školního roku vyřadit žáky ze skupiny. 

 Viz Žáci, Družina / Klub, nový údaj v číselníku Při přechodu do nového školního roku vyřadit žáky z družiny. 

 ZŠ: 

 Tisk, Vysvědčení: Nová tisková sestava 1. a 2. stupeň ZŠ - zkrácený výpis z vysvědčení. 
 
  



Inventarizace 

 Práce s inventářem, řádkový formulář: V některých případech mohlo při pokusu o přeřazení inventární 
položky či položek dojít k chybovému hlášení, opraveno. 

 Práce s inventářem, řádkový i celoobrazovkový formulář: Do tlačítkové lišty doplněno tlačítko Štítky pro tisk 
samolepících štítků s inventárními čísly. 

 Doplněna nápověda k technickému zhodnocení / znehodnocení a k doplňujícím údajům pro tisk sestav 
z inventury. 

 Inventura: doplněna možnost tisku jmen členů inventarizační komise a jméno ředitele/ředitelky školy. Jména 
se tisknou jako předtisk „pod čarou“ v odpovídajících tiskových sestavách. 

 
Číselníky 

 Žáci, Skupiny: Do číselníku doplněn nový údaj Při přechodu do nového školního roku vyřadit žáka ze 
skupiny. 

 Žáci, Družiny: Do číselníku doplněn nový údaj Při přechodu do nového školního roku vyřadit žáka z družiny. 

 

Verze 18.08 
 
Žáci 

 ZŠ, MŠ 

 Důležité údaje, podformulář (tabulka) Doporučení školského poradenského zařízení: Doplněna logická 
kontrola pro údaj ID znevýhodnění (xID_ZNEV) včetně podmíněného formátování. Po zadání chybné 
hodnoty se na obrazovce zobrazí chybové hlášení. Chybná hodnota je barevně zvýrazněna (žluté písmo, 
červené pozadí políčka).  

Při přechodu na verzi 18.08 nebo vyšší se zkontroluje ID znevýhodnění ve všech doposud pořízených 

záznamech a chybné záznamy se označí, aby se daly při editaci rozeznat. Po aktualizaci na verzi 18.08 nebo 

vyšší je doporučeno zkontrolovat tabulku Doporučení školského poradenského zařízení u všech žáků 

s podpůrnými opatřeními. V případě nejasností kontrolujte technickou podporu. 

 MŠ 

 Seznam tříd: Opraven datový zdroj pro rozbalovací seznam Typ třídy. 

 Seznam tříd/Statistika, výkazy: Při automatickém doplňování nových tříd se v nových záznamech vyplní 
hodnota údaje Typ třídy. V případě, že stejná třída existovala v minulém školním roce, převezme se 
hodnota z minulého školního roku, jinak se nastaví hodnota běžná třída. 

 

Zaměstnanci 

 V této verzi se do databáze automaticky naimportují nové tarifní tabulky, které jsou v platnosti od 1.1.2019. 

 Úpravy v tiskové sestavě Platový výměr. 
 
Inventarizace 

 Práce s inventářem, filtrovací formulář (Filtr pro inventarizaci): Opraven datový zdroj pro výběrový seznam 
Odpovědná osoba, když je nastavena volba Záznamy podle data pořízení a vyřazení. 

 Upraveno třídění v tiskové sestavě Protokol o přečíslování. 

 

Verze 18.07 
 
Žáci 

 ZŠ, MŠ 

 Statistika, výkazy: Do formuláře pro vytváření XML-souborů a tisk kontrolních sestav byly doplněny údaje 
IZO, Číslo části školy a Rezortní identifikátor (RED_IZO). 

 MŠ 

 Modul Žáci: Bylo zpřístupněno tlačítko Seznam tříd. 

 Důležité údaje: Úprava datových zdrojů pro editační formulář a pro tiskové sestavy. 

 Statistika, výkazy: Úprava datových zdrojů pro vytvoření XML a pro tiskové sestavy. 
 
  



Inventarizace 

 Práce s inventářem, celoobrazovkový formulář, tabulka Technické zhodnocení / znehodnocení: historie: 
Opraveno zaokrouhlení automaticky doplňovaných hodnot na 2 desetinná místa. 

 

Verze 18.06 
 
Inventarizace 

 Práce s inventářem: V předchozí verzi programu byla zavedena nová funkce pro obnovení datového zdroje 
rozbalovacího seznamu pro výběr (filtrování) podle odpovědné osoby. Bohužel, při větším počtu záznamů 
v tabulce INVENTAR a v pomalých sítích LAN byla odezva při editaci inventarizace příliš dlouhá (několik 
sekund). Proto byla tato funkce ve verzi 18.05 zrušena. 

 

Verze 18.05 
 
Inventarizace 

 Práce s inventářem: 

 Změna datového zdroje pro výběrový seznam Odpovědná osoba. Nyní se v seznamu zobrazují pouze platné 
záznamy zaměstnanců, kteří jsou zároveň uvedeny jako odpovědná osoba v inventarizaci. 

 Náhled tiskové sestavy: Úprava v sestavě Podle umístění - v posledním sloupci vpravo se místo umístění 
tiskne příjmení a jméno odpovědné osoby. 

 

Verze 18.04 
 
Žáci 

 Matrika (sběr dat): Drobné úpravy ve funkci pro vytváření XML-souborů. 
 
Inventarizace 

 Ve všech formulářích, kde se dá editovat údaj Cena za 1 kus, se po zadání hodnota zaokrouhlí na 2 desetinná 
místa. Tím se zamezí chybám po nechtěných překlepech. 

 

Verze 18.03 
 
Žáci 

 Matrika (sběr dat): 

 Byly aktualizovány tyto číselníky: 

 RAFZ - Financování žáka/studenta 

 RAIP - Rozlišení důvodů vytvoření IVP 

 RASD - Způsob plnění školní docházky na ZŠ 

 RASO - Resortní číselník oborů vzdělání 

 RAZN - Znevýhodnění 

 Z editačních formulářů byly odstraněny nepovinné údaje POSTIZ1, POSTIZ2, VICE_VAD: 

 Karta žáka 

 Důležité údaje 

 Do anonymizovaného XML-souboru „a“ nevstupují nepovinné údaje POSTIZ1, POSTIZ2, VICE_VAD. 
 

Věnujte zvýšenou pozornost vyplňování údajů, zejména v souvislosti s aktualizovanými číselníky! Více 
informací najdete na webové stránce https://profa.msmt.cz/matrikas, viz ikona (odkaz) ČTĚTE! v pravém 
horním roku stránky. 

 

  



Verze 18.02 
 
Žáci 

 ZŠ 

 Opraven tisk průměrné známky v katalogovém listu. 
 
Zaměstnanci 

 Karta zaměstnance: Nebylo možné přidávání nových záznamů, opraveno. 

 

Verze 18.01 
 
Žáci 

 ZŠ 

 Důležité údaje, Náhled/Tisk: 

 Nová tisková sestava IVP - Individuální vzdělávací plán. 

 Při tisku sestav Doporučení ŠPZ a Doporučení ŠPZ a podpůrná opatření lze vybrat, zda se mají tisknout 
pouze záznamy platné v aktuálním školním roce nebo všechny záznamy. 

 
Zaměstnanci 

 Tisk, Přehledy a Členění: V případě potřeby lze v tiskových sestavách s příjmením a jménem zaměstnance 
tisknout i jeho akademické tituly. K tomu slouží zaškrtávací políčko Tisknout akademické tituly ve formuláři 
pro výběr tiskových sestav. Nastavení platí pro lokální počítač, tj. každý počítač v počítačové síti LAN má svoje 
vlastní nastavení. 

 
Pošta 

 Tisk adres na obálky: Doplněna možnost dodatečného posunu adresy adresáta doprava nebo doleva, 
zejména pro obálky A6 (11x22cm). Tato funkce se momentálně testuje u vybraných uživatelů a při tisku může 
docházet k chybám. 
POZOR!!! Pokud má tiskárna omezení pro velikost pravého okraje sestavy, jedna obálka se vytiskne na dvě 
stránky. V tomto zejména vynikají některé tiskárny Canon Pixma, např. MX925, kde je velikost pravého 
okraje cca. 5 mm! 

Číselníky 

 Údaje o organizaci: Do rozbalovacího seznamu Právní forma doplněna položka školská právnická osoba. 

 

Verze 18.00 
 
Žáci 

 ZŠ 

 Tisk, Vysvědčení: Změna datového zdroje pro výpis z vysvědčení pro 1. stupeň ZŠ a zrychlení vytváření této 
tiskové sestavy. 

 Tisk, Katalog.list a slovní hodnocení: Doplněna možnost výběru či vytvoření vlastní složky pro export 
katalogových listů do formátu PDF. Opravena chyba pro vytvoření složky pro vybraný školní rok. 

 

  



Verze 17.18 
 
Žáci 

 NOVINKA: Editace, Hromadná klasifikace: Nové tlačítko Ve vybrané třídě odznačit „Je předtištěn“ pro 
hromadné odznačení údaje Je předtištěn u všech vyučovaných předmětů a žáků. Tuto funkci použijte pouze 
před tiskem vysvědčení na blanket bez předtištěných předmětů. 

 ZŠ 

 NOVINKA: Tisk, Katalog. list a slovní hodnocení: Hromadný export katalogových listů do PDF formátu. 

 Tisk, Vysvědčení: Drobné grafické úpravy v sestavě 49 835 0 - 2. stupeň ZŠ - závěrečné vysvědčení - list A. 

 

Verze 17.17 
 
Žáci 

 ZŠ 

 Důležité údaje, Podpůrná opatření: Aktualizován číselník RAPP, viz údaj NFN (pro výkaz R44-99). 

 Vysvědčení: Nový blanket vysvědčení 49 835 0 - 2. stupeň ZŠ - závěrečné vysvědčení - list A. 
 
Zaměstnanci 

 Pracovní smlouvy a Dohody: Nový nepovinný údaj Číslo smlouvy, včetně odpovídajících tiskových sestav. 
Údaj lze editovat v řádkovém i celoobrazovkovém formuláři. 

 

Verze 17.16 
 
Žáci 

 MŠ 

 Žáci, Tisk: Nová tisková sestava Podklady pro výkaz S 51-01, viz tlačítko Výkaz S 51-01 na záložce Žáci 
v hlavní nabídce programu. Poznámky k zobrazeným součtům jsou vytištěny na konci sestavy. 

 ZŠ 

 Žáci, Hromadná klasifikace, Náhled tiskové sestavy: upravená tisková sestava Hromadná klasifikace 
(prázdná tabulka pro doplnění klasifikace a zameškaných hodin). Nyní se na jedné stránce tiskne až 30 
záznamů. 

 Žáci, Zápis do 1. ročníku: Doplněno zaškrtávací políčko Spád (Spádový obvod). Slouží pro správné 
součtování v řádku 0108 výkazu S 53-01. 

 Žáci, Zápis do 1. ročníku, Náhled tiskové sestavy: Aktualizovaná sestava Podklady pro výkaz S 53-01 
(doplněn řádek 0108). 

 Žáci, Tisk, Vysvědčení: Při tisku hlavičky (1. strana za 2. pololetí) na blankety 49 834 0, 49 842 0 a 49 886 0 
se nevytiskl ročník. Opraveno. 

 Žáci, Tisk, Vysvědčení: V některých případech docházelo k chybovému hlášení při pokusu o hromadné 
doplnění počtu listů B pomocí tlačítek v pravé dolní části formuláře. Opraveno. 

 
Obecné 

 Opraveno zobrazení názvu školy v hlavní nabídce programu (v dolní části, pod záložkami). Chyba byla do 
programu zavlečena ve verzi 17.15. 

Verze 17.15 
 
Žáci 

 MŠ 

 Žáci, Karta žáka, Náhled tiskové sestavy: Nová tisková sestava 0053 Evidenční list - zkrácený (1 strana). 
 
Zaměstnanci 

 Tisk, Přehledy a Tisk, Členění: Nová tisková sestava 0031 Poř. číslo, os. číslo, kmen. zaměstnanec, příjmení a 
jméno, telefon, mobil, e-mail, místo pro poznámku. 

 
  



Obecné 

 GDPR - DŮLEŽITÉ ZMĚNY: 

 Hlavní databáze programu KES_data.accdr je od verze 17.15 zaheslovaná. Bez znalosti hesla k ní nelze 
přistupovat přes rozhraní ODBC (čtení, zápis či změna dat). 

 V případě potřeby exportu dat z hlavní databáze do databáze jiného programu použijte volbu Systém, 
Export hlavní databáze. Export může provést pouze uživatel s přístupovými právy administrátora. 
V souvislosti s tím si ověřte, zda máte nastavena uživatelská práva k programu a pokud ne, tak si je 
vytvořte, viz volba Systém, Přístupová práva. 

 

Verze 17.14 
 
Žáci 

 ZŠ 

 Žáci, Matrika: Oprava v datovém zdroji a v proceduře pro vytváření XML-souboru typu a. 
 

Verze 17.13 

 
Žáci 

 ZŠ 

 Žáci, Matrika: Oprava v datovém zdroji pro vytváření XML-souborů. 
 
Zaměstnanci 

 Tiskové sestavy, Přehledy: Nová sestava 010 Poř. číslo, os, číslo, kmen. zaměstnanec, příjmení a jméno, 
datum nástupu, místo pro poznámku. 

 

Verze 17.12 
 
Žáci 

 ZŠ 

 Důležité údaje 

 Doplněna možnost evidence zpráv ŠPZ. Nepovinné údaje, jsou umístěny na konci tabulky vpravo. 
V evidenci se uvádí pouze poslední zpráva ŠPZ. 

 Doplněno zaškrtávací políčko PLPP (Plán pedagogické podpory). Nepovinný údaj. 

 Nové tiskové sestavy: Zpráva ŠPZ a Plán pedagogické podpory. 
 

Verze 17.11 
 

Zaměstnanci 

 Tiskové sestavy, Seznam narozenin: před zobrazením náhledu sestavy se zobrazí dialogový formulář pro 
výběr kategorie zaměstnanců a třídění. 

 
Inventarizace 

 Nová tisková sestava Protokol o přečíslování. 

 Ve většině tiskových sestav byla zvětšena šířka pro tisk názvu knihy, případně dalších odpovídajících názvů z 
číselníků. 

 
Obecné 

 Při spuštění programu v režimu demoverze docházelo k chybovému hlášení. To mělo za následek, že některé 
tlačítkové lišty se nezobrazovaly správně (místo pásu karet se zobrazovala stará tlačítková lišta). Ostatní části 
programu fungovaly bezchybně. Opraveno. 

 

  



Verze 17.10 
 

Žáci 

 DŮLEŽITÁ ZMĚNA: ZŠ, Tisk vysvědčení: Upravena funkce pro tisk školního vzdělávacího programu u žáků se 
způsobem plnění školní docházky podle § 41, viz Žáci, Důležité údaje. 

 
Zaměstnanci 

 Osobní ohodnocení: 

 DŮLEŽITÁ ZMĚNA: přeprogramována tisková sestava: původně dopis, nyní formulář s uvedením 
zaměstnavatele a zaměstnance, včetně místa pro podpisy 

 pokud není zadáno datum ukončení platnosti osobního ohodnocení, vytiskne se v sestavě text na dobu 
neurčitou 

 

Verze 17.09 
 

Žáci 

 Karta žáka, celoobrazovkový formulář: při pokusu o tisk karty docházelo k chybovému hlášení. Opraveno. 

 Do tabulky Karta žáka byl doplněn nový údaj Stát narození. Tento údaj je potřebný pro tisk QR-kódů ve 
vysvědčení, počítáme však s tím, že bude použit i v hlavičkách vysvědčení u žáků, kteří se narodili v cizině. 
V řádkovém formuláři byly některé položky přesunuty na záložku Doplňující údaje. 

 ZŠ, Tisk vysvědčení: do formuláře pro tisk bylo doplněno zaškrtávací políčko Tisk QR-kódu. Políčko se 
zobrazuje pouze po výběru blanketu s místem vyhrazeným pro QR-kód. QR-kód se tiskne v novějších 
blanketech a také ve výpisu vysvědčení. 

 

DŮLEŽITÉ: 
Při přechodu na verzi 17.09 se do všech karet nastaví Stát narození = Česká republika. Pokud v programu 

Relax-KEŠ tisknete vysvědčení, v kartě žáka zkontrolujte či opravte tento údaj alespoň v aktuálních 
záznamech. 

 

Před tiskem duplikátů vysvědčení zkontrolujte (opravte) hodnotu v údaji Stát narození v záznamech žáků, 
kteří již z vaší školy odešli. 

 

Pro tisk QR-kódů ve vysvědčeních je použito aplikační rozhraní na serveru api.qrserver.com. Pokud 
nepotřebujete QR-kódy tisknout, zrušte zaškrtnutí v políčku Tisk QR-kódu. Tím se eliminuje zbytečné zatížení 
uvedeného serveru. 

 

Jestliže budete chtít QR-kódy zkontrolovat, doporučujeme použití kvalitní čtečky a kvalitního softwaru. 
Díky komplexnosti QR-kódu k vysvědčením má většina mobilních aplikací s načtením kódu problémy, a to i za 
dobrých světelných podmínek. 

 

Pro správný tisk QR-kódů ve vysvědčení nutno zkontrolovat, případně opravit následující: 

 Klasifikace, Typ předmětu: Pokud se jedná o povinný předmět, tj. první nebo druhý cizí jazyk, musí být 
vybrán předmět, kde je typ nastaven na hodnotu J. Pro zobrazení typů předmětů klikněte na tlačítko 
Pořadí v levém dolním rohu formuláře. Opravit nutno všechny záznamy, které do tisku vysvědčení 
s QR-kódy vstupují, tj., i v minulých školních rocích. To platí i pro tisk (výpisu) vysvědčení pro talentové 
zkoušky, kdy se tisknou záznamy z nižších ročníků. Jestliže se jedná o volitelný předmět, vyberte 
předmět, u kterého je nastaven typ V. Volitelné předměty nemají na tvorbu QR-kódů vliv. 

 

 Číselníky, Školní vzdělávací program: výše uvedeným způsobem opravte záznamy v číselníku u každého 
školního vzdělávacího programu. Tím si zajistíte, že při vytváření nové prázdné klasifikace (přidání 
nového žáka, převod žáka do jiné třídy, přechod do nového školního roku) budou ve všech nových 
záznamech správně nastaven typ předmětu. 

 

 Klasifikace: pokud do vaší školy nastoupil žák v 9. ročníku, nutno pro správný tisk QR-kódu doplnit 
klasifikaci v osmém ročníku. Podobně to platí pro nižší ročníky, pokud se jedná o tisk (výpisu) 
vysvědčení k talentovým zkouškám. Viz nápověda, kapitola Žáci, Klasifikace, Přidávání záznamů pro 
předchozí školní roky. 

 
  



Zaměstnanci 

 Narozeniny: opraveno třídění ve formuláři i v odpovídajících tiskových sestavách. Nyní jsou záznamy 
setříděny podle data od začátku do konce kalendářního roku. 

 Do tabulky Karta žáka byl doplněn nový údaj Stát narození. Zatím se v žádné tiskové sestavě nepoužívá. 
 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ 
Při přechodu na verzi 17.09 se do všech karet nastaví Stát narození = Česká republika. V případě potřeby 

zkontrolujte či opravte hodnotu v tomto údaji alespoň v aktuálních záznamech, tj. kde je zaškrtnuto políčko 
A (Aktivní). 

 
Verze 17.08 
 

Zaměstnanci 

 Karta zaměstnance - nové údaje: 
- Osobní číslo 
- Kmenový zaměstnanec, viz zaškrtávací políčko KZ v řádkovém formuláři 
- Nástup na MD (mateřskou dovolenou) 
- Nástup na RD (rodičovskou dovolenou) 
- Nástup po RD (rodičovské dovolené) 
 

POZNÁMKY: 

 Při prvním spuštění verze 17.08 se u všech zaměstnanců nastaví Kmenový zaměstnanec = ANO 

(zaškrtnuto) a osobní čísla se převezmou z pracovních smluv, pokud jsou v pracovních smlouvách osobní čísla 

zadána. 

 Do nové pracovní smlouvy se od verze 17.08 automaticky převezme osobní číslo z karty zaměstnance. 

Jestliže má zaměstnanec pracovních smluv víc, u každé z nich může být jiné osobní číslo. V takových 

případech změňte osobní číslo v pracovní smlouvě zadáním z klávesnice. 
 

 Upravené tiskové sestavy: 
- Karta zaměstnance (osobní číslo, kmenový zaměstnanec) 
- Pracovní smlouvy - přehled (počet záznamů) 
- Platové výměry - přehled (počet záznamů) 
- Dohody - přehled (počet záznamů) 
- Mimořádné odměny - přehled (počet záznamů) 
- Platové postupy (počet záznamů) 
- Narozeniny (osobní číslo, kmenový zaměstnanec, počet záznamů) 
- Seznam zaměstnanců (počet záznamů) 
- Seznam narozenin - přehled (osobní číslo, kmenový zaměstnanec, počet záznamů) 
- Povinné preventivní zdravotní prohlídky (počet záznamů) 
- Do tiskových sestav Přehledy a Členění byly doplněny údaje Osobní číslo a Kmenový zaměstnanec. 
 

 Nová tisková sestava, viz Přehledy, 009 Mateřská a rodičovská dovolená. 
 

 Upravené formuláře: 
- Karta zaměstnance (řádkový i celoobrazovkový formulář) 
- Přehledy (filtrovací formulář pro výběr zaměstnanců do tiskové sestavy) 
- Členění (filtrovací formulář pro výběr zaměstnanců do tiskové sestavy) 

Inventarizace 

 Inventura, tisk přírůstků a úbytků: ve formuláři pro tisk, kde se zadávají data (období, datum tisku), se při 
otevření doplní datum začátku období (Období od) o jeden den větší, než je datum předchozí inventury. 
Datum předchozí inventury je zadáno v hlavním formuláři pro zpracování inventury. 

 

Číselníky 

 Aktualizován číselník kategorií pro zdravotní prohlídky. Ve formuláři pro editaci číselníku aktualizován 
webový odkaz na vyhlášku č. 79/2013 Sb. 



 

Obecné 

 Při spuštění programu se v některých případech mohly chybně zobrazovat či překrývat tiskové sestavy 
(Narozeniny, Platové postupy, Preventivní zdravotní prohlídky). Opraveno. 

 

Verze 17.07 
 

Žáci 

 MŠ, ZŠ 

 Žáci, Evidenční přehledy:  

 Nová tisková sestava 0044 Kontaktní údaje na žáka a na zákonné zástupce - datum narození, rodné 
číslo, doručovací adresa, telefony, e-mail. 

 Drobné úpravy v tiskových sestavách 004, 0041, 0042, 0043. V sestavách 004 a 0041 se u zákonných 
zástupců místo telefonu do zaměstnání tiskne číslo mobilního telefonu a místo názvu firmy e-mailová 
adresa. 

 

Verze 17.06 
 

Zaměstnanci 

 Mimořádné odměny:  

 drobné úpravy v celoobrazovkovém formuláři, nové tlačítko Text pro mimořádnou odměnu 

 DŮLEŽITÁ ZMĚNA: přeprogramována tisková sestava: původně dopis, nyní formulář s uvedením 
zaměstnavatele a zaměstnance, včetně místa pro podpisy 

 v případě potřeby lze před tiskem změnit základní text, viz tlačítko Text pro mimořádnou odměnu 
v celoobrazovkovém formuláři, resp. ve formuláři pro výběr sestavy při tisku z řádkového formuláře 

 

Verze 17.05 
 

Zaměstnanci 

 Aktualizována tabulka platových tarifů k 1.11.2017. Tuto aktualizaci jsme zveřejnili s předstihem na základě 
žádosti vícero uživatelů programu Relax-KEŠ. 

 

Verze 17.04 
 
Žáci 

 ZŠ 

 Žáci, Důležité údaje, tabulka Podpůrná opatření: Doplněna kontrola hodnoty v údaji Datum ukončení. 
Jestliže je toto datum menší, než je datum konce platnosti z doporučení ŠPZ, Datum ukončení se barevně 
zvýrazní (žlutý podklad, červené písmo). 

 Žáci, Matrika: Změny v proceduře pro vytvoření XML-souborů. 

 
Zaměstnanci 

 Karta zaměstnance: Doplněn údaj As (Asistent), vyplňuje se pomocí zaškrtávacího políčka. 

 Tiskové sestavy, Přehledy a Členění: Do filtrovacích formulářů doplněna zaškrtávací políčka Vychovatel, 
Asistent a Odb. kval. (Odborná kvalifikace). Pomocí nich lze nastavit podrobnější filtry pro tiskové sestavy. 
Filtrovací formulář pro Přehledy lze využít také pro rychlé zjištění počtu zaměstnanců pro různé statistiky. Pro 
jednoduché statistiky není nutno tisknout tiskové sestavy, stačí poznamenat si součty (počty osob), které jsou 
zobrazeny pod výběrovým seznamem Zaměstnanci. 

 

Verze 17.03 
 

Žáci 

 MŠ  

 Žáci, Výkaz S1-01: Opraven tisk sestavy XXI. Děti podle státního občanství, cizinci podle režimu pobytu. 

 



Verze 17.02 
 
Žáci 

 ZŠ  

 Důležité údaje, tabulka Podpůrná opatření, změna oproti verzi 17.01 (RED_IZO => IZO): Program umožňuje 
do databáze školy zadávat i podpůrná opatření pro podřízená školská zařízení, čímž se značně zjednoduší 
jak evidence žáků, tak i vytváření XML-souborů pro výkaz R44-99. Podmínkou je, že když je v kódu NFN na 3. 
místě odzadu písmeno B, nutno zadat IZO odpovídajícího školského zařízení. Když zůstane IZO nevyplněné, 
je políčko zvýrazněno žlutou barvou. Žlutou barvou je zvýrazněno i políčko v tiskové sestavě Doporučení 
ŠVP a podpůrná opatření, pomocí které se dají rychle zkontrolovat chybějící IZO. 

 Statistika, výkazy: Nová tisková sestava R44-99 - korekce. V sestavě se kontroluje IZO a Kód NFN a jejich 
chybná kombinace je zvýrazněna barvou písma i poznámkou, 

 Matrika: Úprava funkce pro vytvoření XML-souboru b s údaji o podpůrných opatřeních. 
 

Verze 17.01 
 

Žáci 

 ZŠ  

 Důležité údaje, tabulka Podpůrná opatření: Úpravy pro výkaz R44-99. 
 

Verze 17.00 
 

Žáci 

 ZŠ  

 Matrika: Nový číselník RAUP (xRAUP), viz údaj Příznak vzdělávání žáka podle RVP ZV. Údaj se vyplňuje při 
zápisu do 1. ročníku, v kartě žáka i v důležitých údajích. Tento číselník nahradil dočasný služební číselník 
xxUVP. 

 Důležité údaje: do tabulky Podpůrná opatření bylo doplněno políčko Poznámka. Podobně byla upravena i 
tisková sestava Doporučení ŠVP a podpůrná opatření. 

 Nová tisková sestava R44-99 (data odeslaná přes webové rozhraní pro výkaznictví), viz Statistika, výkazy, 
tlačítko R44-99 - tisk. 

 



Verze 16.23 
 
Žáci 

ZŠ - Důležité údaje, Doporučení školského poradenského zařízení: Údaj Druh postižení nemusí být vyplněn, může být 

„prázdný“. 

 
Zaměstnanci 

 Úpravy v tiskových sestavách Pracovní smlouva a Dohody. Nyní se předtisk pro podpis zákonného zástupce (ZZ) 

netiskne automaticky, což bylo zavedeno ve verzi 16.18. Od verze 16.23 lze předtisk pro podpis ZZ tisknout po zaškrtnutí 
políčka Předtisk pro podpis ZZ ve formuláři pro výběr tiskové sestavy. Toto nastavení je platné pro aktuální pracovní 

stanici (počítač). 
Popisovanou změnu jsme provedli na základě žádosti vícero uživatelů programu Relax-KEŠ. 

 

Verze 16.22 
 
Zaměstnanci 

 Aktualizována tabulka platových tarifů pro nepedagogické pracovníky k 1.7.2017. Tuto aktualizaci jsme zveřejnili 
s předstihem na základě žádosti vícero uživatelů programu Relax-KEŠ. 

 

Verze 16.21 
 
Žáci 

 ZŠ - Tisk vysvědčení: Upravena funkce pro tisk školního vzdělávacího programu (ŠVP), viz bod 2.15 dokumentu 
Vysvedceni_2016 vystaveného na webu MŠMT http://www.msmt.cz/file/39813/. U žáků s individuálním vzdělávacím 

programem (IVP) se již informace o IVP netiskne na zadní straně vysvědčení. Platí to pro tisk vysvědčení od školního roku 
2016/2017 dále. 

Některé školy si v minulosti vytvořily nové ŠVP, kde za názvem samotného ŠVP mají v číselníku natvrdo zadán doplňkový 
text „ - individuální vzdělávací plán“, viz volba Číselníky, Školní vzdělávací program. (Tyto ŠVP pak přiřadily žákům, 

kteří neměli v důležitých údajích zadán IVP.) Pokud takové záznamy v číselníku ŠVP existují, ponechte je tam.  
V klasifikaci však ŠVP nutno zkontrolovat a podle potřeby opravit! Viz volba Klasifikace, údaj ŠVP v pravém dolním 

rohu formuláře. 

 

Verze 16.20 
 
Zaměstnanci 

 Karta zaměstnance: doplněny údaje Rodičovská dovolená (RD, zaškrtávací políčko) a Příští preventivní prohlídka 
(textové pole, zobrazuje se datum ve formátu MM.RRRR). Jestliže je vyplněn údaj Datum výstupu, zobrazí se v údaji 
Příští preventivní prohlídka měsíc a rok podle data výstupu. 

 DŮLEŽITÁ ZMĚNA! V tiskové sestavě Platové výměry je upraven datový zdroj. Hodnoty údajů Předpis, Počet hodin 
týdně a Úvazek se načítají z historie, viz celoobrazovkový formulář, tabulka Platové výměry. V předchozích verzích do 
výpočtů a tisku načítaly údaje z oddílu Pracovní smlouva. 

 Tiskové sestavy, Přehledy:  

 Nová tisková sestava 008 Preventivní lékařské prohlídky zaměstnanců. 

 

Verze 16.19 
 
Žáci 

 Statistika, výkazy: opraven datový zdroj pro vytvoření XML-souboru pro výkaz R44-99. Kvůli této chybě nebylo možné 
v předchozí verzi XML-soubor vytvořit. 

 Při spuštění programu resp. po připojení k jiné databázi se spustí procedura pro kontrolu dat k měsíčním výkazům (v této 
verzi pouze výkaz R44-99). Kontrolují se data za minulý kalendářní měsíc a pokud kontrola zjistí, že za tento měsíc existují 
data pro vytvoření statistických souborů (XML), zobrazí se na obrazovce informační hlášení. Toto hlášení se zobrazí 
maximálně jednou měsíčně. Jestliže se hlášení zobrazí, vytvořte a odešlete odpovídající XML-soubory na webové stránky 
pro výkaznictví (statistiku). 

 
Zaměstnanci 

 Karta zaměstnance: 5-letá a 10-letá životní jubilea jsou zvýrazněna červenou barvou, viz údaj Věk. 

 Pracovní smlouvy: do řádkového formuláře byl doplněn začátek a konec platnosti smlouvy (Od, Do). 

 Tiskové sestavy, Přehledy:  

 Doplněna možnost výběru záznamů podle data nástupu (Nástup od - do). 

 Nová tisková sestava 007 Příjmení a jméno, věk, volné místo pro poznámku. 

 

  

http://www.msmt.cz/file/39813/


Verze 16.18 
 
Žáci 

 ZŠ, SŠ - Matrika:  

 úpravy v proceduře pro vytvoření XML-souborů 

 opraven číselní RAUJ 

 Nový modul Statistika, výkazy, viz stejnojmenné tlačítko na záložce Žáci v hlavní nabídce programu. 

 DŮLEŽITÁ ZMĚNA: XML-soubor pro výkaz R44-09 se dá vytvořit v novém modulu Statistika, výkazy. Původní 
možnost vytvoření tohoto XML-souboru ve formuláři Důležité údaje byla zrušena. 

XML-soubory odesílejte přes webové rozhraní průběžně. Řiďte se pokyny Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
České republiky (MŠMT). 

 
Zaměstnanci 

 Úpravy v tiskových sestavách Pracovní smlouva, Platový výměr a Dohody. 

 

Verze 16.17 
 
Žáci 

 ZŠ, SŠ - Matrika: drobné úpravy v proceduře pro vytvoření XML-souborů. 

 

Verze 16.16 
 
Zaměstnanci 

 Tisk, Evidenční přehledy: V některých případech se nevytvořil filtr pro tisk záznamů v sestavách, opraveno. 

 Hromadné členění: po kliknutí do seznamu Hlediska a skupiny se zobrazilo chybové hlášení, a proto nebylo možné 

vybrané zaměstnance zařadit do žádné skupiny. Chyba bylo do programu zavlečena ve verzi 16.13. Opraveno. 

 Platový výměr: Ve vyjímečných případech se díky chybnému zaokrouhlení špatně vypočítal základní plat, byl o korunu 
vyšší. Opraveno. 

 Tiskové sestavy Pracovní smlouva, Dohody: k údajům o zaměstnavateli doplněno IČO a zastoupení zaměstnavatele, 
viz Číselníky, Údaje o organizaci, Ředitel školy. 

 
Inventarizace 

 Hromadné přidání položek, tisk příjemky: Před zavřením tiskové sestavy se zobrazí dotaz, zda byla příjemka vytištěna. 

 

Verze 16.15 
 
Žáci 

 DŮLEŽITÁ ZMĚNA - MŠ - podpůrná opatření: 

 Evidence podpůrných opatření je ve formuláři Důležité údaje. Program umožňuje vytváření XML-souborů pro odesílání 

dat přes webové rozhraní MŠMT. Tato část programu je v testovacím režimu. V případě nejasností kontaktujte 
technickou podporu. 

 

Verze 16.14 
 
Žáci 

 MŠ, ZŠ, SŠ - podpůrná opatření: 

 Rozsáhlé změny v databázi a v programu. 

 Z některých editačních formulářů byly odebrány údaje o podpůrných opatřeních. 

 DŮLEŽITÁ ZMĚNA - ZŠ, SŠ - podpůrná opatření: 

 Evidence podpůrných opatření je ve formuláři Důležité údaje. Program umožňuje vytváření XML-souborů pro odesílání 

dat přes webové rozhraní MŠMT. Tato část programu je v testovacím režimu. V případě nejasností kontaktujte 
technickou podporu. 

 

Verze 16.13 
 
Žáci 

 MŠ, ZŠ, podpůrná opatření: Rozsáhlé změny v databázi a v programu. Z některých editačních formulářů byly odebrány 
údaje o podpůrných opatřeních. V dalších verzích budou doplněny či přeprogramovány funkce pro sběr dat z matriky 
týkajících se podpůrných opatření. 

 ZŠ, oddíl Moduly, Družina / klub: nefungoval tisk vybraných záznamů, opraveno. 

 ZŠ, SŠ, Tisk vysvědčení, Druhopis: 

 Nevýrazné přepínací tlačítko bylo nahrazeno zaškrtávacím políčkem. Po jeho zaškrtnutí je popisek Druhopis výrazně 

označen. 

 Upraven způsob doplnění data tisku vysvědčení při tisku druhopisu. V předchozích verzích nemuselo být datum tisku (po 
chybě obsluhy) vyplněno u všech žáků a to způsobilo, že se při tisku druhopisu datum nevytisklo. 



 DŮLEŽITÁ ZMĚNA - Hromadné změny, Členění: 

 Nyní lze v seznamu Hlediska a skupiny označit pouze jednu skupinu. 

 Na záložku Členění byl doplněn seznam Žáci zařazeni do vybrané skupiny. 

 
Zaměstnanci 

 DŮLEŽITÁ ZMĚNA - Hromadné členění: 

 Nyní lze v seznamu Hlediska a skupiny označit pouze jednu skupinu. 

 Do formuláře byl doplněn seznam Zaměstnanci zařazeni do vybrané skupiny. 

 

Verze 16.12 
 
Záci 

 ZŠ, Tisk vysvědčení: 

 Upraven tisk druhopisů u blanketů 49 834 0 a 49 886 0. Úpravy se týkají 1. strany vysvědčení. 

 Kvůli lepšímu zvýraznění bylo přepínací tlačítko Druhopis nahrazeno zaškrtávacím políčkem. 

 
Inventarizace 

 Inventura: 

 Při tisku soupisů se neaplikoval výběr inventární knihy a uložení, opraveno. Chyba byla do programu zavlečena ve verzi 
16.11. 

 
Obecné 

 V několika editačních formulářích byla tlačítková lišta nahrazena pásem karet (Ribbon). 
 

Verze 16.11 
 
Inventarizace 

 Upraveny hlavičky některých tiskových sestav. 

 Práce s inventářem, Technické zhodnocení: 

 Je povolena editace historie technického zhodnocení, viz celoobrazovkový formulář. Zde lze tisknout jak jednotlivé 
protokoly, tak i všechny protokoly o zhodnocení / znehodnocení najednou. 

 Lze editovat i údaj Rozdíl, program po změně upraví hodnotu v údaji Nová cena. 

 Další drobné úpravy. 

 Inventura: 

 Doplněno tlačítko pro tisk protokolů o technickém zhodnocení / znehodnocení, viz Tech. zhodnocení - protokoly. 

 Před tiskem sestav se vždy zobrazí buď okno pro zadání data tisku, nebo okno pro zadání období i data tisku. 
 
Obecné 

 Do několika editačních formulářů byl doplněn pás karet (Ribbon). V mnoha tiskových sestavách byla zrušena záložka 
Doplňky s původní tlačítkovou lištou, nyní je tam k dispozici již pouze pás karet se záložkou Náhled sestavy. 

 

Verze 16.10 
Inventarizace 

 Upraveny hlavičky tiskových sestav. 

 Inventura: Na základě požadavku Magistrátu Liberec je umožněn výběr období před tiskem sestav Přírůstky, Úbytky a 
Technické zhodnocení. 

 
Připravujeme 

 Žáci: změna evidence pro podpůrná opatření. Podle informací z MŠMT ČR nutno zajistit, aby pro každého žáka bylo 
v rámci jednoho doporučení školského poradenského zařízení umožněno evidovat vícero podpůrných opatření. Evidence 
se tímto stává o trochu složitější. 

 

Verze 16.09 
Inventarizace 

 Práce s inventářem: v některých případech nebylo přístupné tlačítko pro náhled tiskové sestavy v tlačítkové liště, 
opraveno. 

 VÝZNAMNÁ NOVINKA - Práce s inventářem: evidence technického zhodnocení / znehodnocení inventárních položek: 

 Řádkový formulář: tlačítko Zhodnocení v zápatí formuláře. 

 Celoobrazovkový formulář: tlačítko Technické zhodnocení nebo znehodnocení aktuální položky; historie se 
zobrazuje v podformuláři Technické zhodnocení / znehodnocení: historie. 

 Inventura: tlačítko Technické zhodnocení v oddílu Inventura. 

 
Systém 

 Registrace programu: Po změně názvu školy a zavření formuláře se nezaktualizoval název školy v zápatí formuláře 
s hlavní nabídkou, opraveno. 



 

Verze 16.08 
 
Zaměstnanci 

 Aktualizována tabulka platových tarifů pro nepedagogické pracovníky k 1.11.2016. 
 

Verze 16.07 
 
Žáci 

 Matrika: Opětovné vytvoření prvotních záznamů vyžaduje přístup pomocí hesla. V případě potřeby kontaktujte technickou 
podporu. 

 Karta žáka: Nešlo vytvořit automatickou tiskovou sestavu, opraveno. Chyba byla do programu zavlečena při úpravách pro 
tzv. podpůrná opatření. 

 
Číselníky 

 Zaměstnanci, Kategorie pro zdrav. prohl.: K číselníku byla přiřazena nesprávná nápověda, opraveno. 
 

Verze 16.06 
 
Inventarizace 

 Na základě žádostí některých uživatelů byly upraveny vybrané tiskové sestavy (přehledy a soupisy). Hlavní změnou je 
zvětšení šířky pro Název předmětu na úkor jiných údajů. V případě jakýchkoliv problémů při tisku sestav kontaktujte 

technickou podporu. 

 Práce s inventářem, Tisk: upraven filtr pro tisk sestavy Pouze textové poznámky. 

 
Obecné 

 Nastavení programu, Pořadí záložek pro zákonné zástupce: viz Nastavení programu. 
 

Verze 16.05 
 
Žáci 

 Karta žáka, Automatická sestava: Při vytváření automatické tiskové sestavy se někdy na obrazovce zobrazovala 
nadbytečná chybová hlášení (qryCbo26), opraveno. 

 MŠ: 

 Tisk, Výkaz S1-01: opraven tisk časových intervalů v tabulce XXIV. Věkové složení dětí, sloupec Narození. 

 

Verze 16.04 
 
Žáci 

 Matrika: Úprava procedur a funkcí pro vytvoření XML-souborů pro odeslání přes webové rozhraní MŠMT. Tato verze 
programu je přechodná a slouží zejména pro otestování základní funkčnosti a pro první sběr dat z matriky žáků ve školním 
roce 2016/2017. Po ukončení prvního sběru dat bude distribuována další verze programu, v níž bude zprovozněno 
vytváření tzv. změnových vět, které se týkají podpůrných opatření. 

 ZŠ, SŠ, VOŠ: 

 Data pro výkaz R 43-01 posílají školy v XML souboru v rámci sběru dat z matriky. Tisk podkladů pro výkaz R 44-99 
doprogramujeme po získání potřebných informací z MŠMT. 

 MŠ 

 Karta žáka: v celoobrazovkovém formuláři je umožněn tisk podkladů pro některé výkazy. V tomto momentě funguje tisk 
podkladů pro výkaz R 43-01. Pokud se nám podaří z MŠMT získat potřebné informace k výkazu R 44-99, 
doprogramujeme tisk podkladů i pro tento výkaz. 

 

Verze 16.03 
 
Žáci 

 Matrika: Rozsáhlé změny v programu kvůli tzv. podpůrným opatřením (PO). Nové údaje pro sběr data z matriky jsou 

v tabulkách Karta (Zápis do 1. ročníku), Dochazka (Důležité údaje), TVR (Třídní výkazy) a PARAM (Údaje o organizaci, viz 
záložka Číselníky v hlavní nabídce programu). Více informací o nových údajích najdete v nápovědě Matrika, Důležité 
údaje, část Nové od školního roku 2016/2017 - podpůrná opatření (PO). 
Tato verze programu je určena pro doplnění nových údajů v souvislosti s PO do matriky žáků. Nefunguje zatím správně 
vytváření XML-souborů pro odeslání přes webové rozhraní MŠMT. Tato část bude doprogramována v dohledné 
době ve spolupráci s MŠMT a vybranými uživateli programu.  

 

  



Při doplňování nových údajů postupujte následovně: 

 V třídních výkazech zkontrolujte a v případě potřeby opravte Označení typu třídy. Tento údaj se zobrazí v řádkovém 
podformuláři po kliknutí na tlačítko Roky v třídních výkazech. 

 V údajích o organizaci doplňte Rezortní identifikátor (RED_IZO). 

 V důležitých údajích doplňte všechny ostatní údaje (Těžké postižení, ID znevýhodnění, ..., Kód normované finanční 
náročnosti). Nezapomeňte opravit hodnoty ve sloupci SZ (Kategorie sociálního znevýhodnění). Věnujte pozornost 

nevyplněným hodnotám ve sloupci SZ - jsou označeny žlutou barvou. Při přechodu do verze 16.03 či vyšší jsou 
hodnoty automaticky vymazány; jde se o jednorázovou akci, která se již nebude opakovat, pokud se opět něco 
nezmění v pravidlech pro matriku. 
POZNÁMKA: Ve verzi 16.03 je ve formuláři s důležitými údaji použito tzv. podmíněné formátování pro grafické 
zvýraznění některých nevyplněných hodnot a také hodnot nestandardních: 
- žlutá barva: nevyplněné hodnoty 
- zelená barva: nestandardní hodnota 

Verze 16.02 
 
Zaměstnanci 

 Opraven chybný tarif v tabulce platových tarifů pro pedagogické pracovníky (tarifní stupeň 6, třída 13). 

 

Verze 16.01 
 
Zaměstnanci 

 Aktualizována tabulka platových tarifů pro pedagogické pracovníky podle Sbírky zákonů 2016 částka 107, 273. Nařízení 
vlády, která byla publikována 31.8.2016. Změny oproti předchozí verzi z 24.8.2016: jiná struktura platových stupňů (viz 
Počet let započitatelné praxe) a zavedení 7. platového stupně. 

 

Verze 16.00 
 
Žáci 

 Karta žáka: při filtrování podle výběru se někdy zobrazovalo chybové hlášení, opraveno. 

 ZŠ, Vysvědčení: drobné opravy v nových tiskových sestavách. 

 ZŠ + SŠ, Přechod na nový školní rok: opraven datový zdroj pro výběrový seznam Asistenti. 

 
Zaměstnanci 

 Nové tarifní tabulky. 

  



Verze 15.16 
 
Žáci 

 ZŠ, Vysvědčení: ZŠ, Vysvědčení: opravy v nových tiskových sestavách. 

 

Verze 15.15 
 
Žáci 

 ZŠ, Vysvědčení: opraven tisk hlaviček na blankety 49 834 0 a 49 886 0. 
 

Verze 15.14 
 
Žáci 

 ZŠ, Zápis do 1. ročníku, Tisk, Evidenční přehledy: nefungoval výběr žáků pro třídu 1.O (odklady), opraveno. 
 
Pošta 

 Odeslaná pošta, Došlá pošta: Program nyní umožňuje zadat adresu adresáta (odesilatele) i v případě, že tato 
adresa neexistuje v tabulce Kontakty. Pokud při práci s poštou (odeslanou i došlou) narazíte na nějaké 
problémy, kontaktujte naši technickou podporu. 

 

Verze 15.13 
 
Žáci 

 V některých případech se po změně data Přehled ke dni na záložce Žáci zaměnil měsíc za den a opačně, 
opraveno. Chyba je v interní funkci CDate (MS Access 2007). 

 MŠ 

 Karta žáka: v celoobrazovkovém formuláři nebylo možné přidávat nové záznamy. Chyba byla do programu 
zavlečena ve verzi 15.03, nyní už je opravena. 

 ZŠ 

 Tisk vysvědčení: 

 Nové tiskopisy vysvědčení jsou uvedeny na začátku seznamu. 

 Doložka o druhopisu se v nových tiskopisech tiskne na první straně vysvědčení. 

 Některá nová vysvědčení lze tisknout na bianco tiskopisy, viz zaškrtávací políčko Tisknout na bianco 
tiskopis. 

 Zápis do 1. ročníku: 

 Opraven datový zdroj pro tiskovou sestavu Podklady pro výkaz S 53-01. V předchozí verzi program při 
vytváření tiskové sestavy mohl hlásit chybu, pokud byli v zápisu žáci se zdravotním postižením. 

 Na některých počítačích se chybně překresloval (renderoval) řádkový formulář pro zápis do 1. ročníku, 
opraveno. 

 
Inventarizace 

 Práce s inventářem 

 DŮLEŽITÁ ZMĚNA: Nyní lze převést vybrané záznamy do jiné inventární knihy bez zápisu odpisu v původní 
knize a bez zápisu přírůstků v knize nové. Jedná se vlastně o opravu chybného zadání (oprava hodnoty 
v údaji Inv. kniha). 

 Při tisku sestavy Návrh k odpisu lze nyní zapnout/vypnout tisk textových poznámek. 

 Opraveno zadávání datumů ve „filtrovacím“ formuláři (Pořízen od, Pořízen do, Vyřazen od, Vyřazen do). 
 
Obecné 

 Na obrazovce s hlavní nabídkou programu je v dolní části formuláře zobrazen název organizace, k jejíž 
databázi je počítač právě připojen. Tato informace je určena pro uživatele, kteří pracují s vícero databázemi. 

 

  



Verze 15.12 
 
Žáci 

 ZŠ 

 Tisk vysvědčení: 

 Po výběru třídy (tříd) se někdy chybně obnovila tabulka pro zadání počtu listů B, opraveno. 

 Po výběru sestavy 49 846 0 - list B (hlavička) se zobrazil formulář pro tisk celého vysvědčení, opraveno. 
 

Verze 15.11 
 
Žáci 

 ZŠ, SŠ 

 Třídní výkazy: Při tisku duplicitních čísel řadových v průběhu otevírání třídních výkazů docházelo 
k „zamrznutí“ programu, opraveno. 

 Tisk vysvědčení: do formuláře pro tisk vysvědčení byla přidána tabulka (podformulář) pro zadání celkového 
počtu listů B. V podformuláři lze hromadně změnit počet listů B (1 nebo 2 listy), případně počet listů 
vynulovat. 

 ZŠ 

 Tisk vysvědčení: 

 Opraven tisk sestavy 49 842 0 - list B - Bianco A4. 

 Podle nových tiskopisů byly upraveny výpisy z vysvědčení. Výpisy jsou nyní uvedeny na začátku seznamu 
tiskových sestav. 

 Tiskové sestavy podle nových tiskopisů jsou zařazeny na začátku seznamu. Staré tiskové sestavy budou 
postupně rušeny v příštích aktualizacích programu. 

 

Verze 15.10 
 
Žáci, ZŠ 

 Klasifikace, Tisk & Katalog.list a slovní hodnocení (oddíl Tisk v hlavní nabídce): v katalogovém listu lze 
(volitelně) tisknout proškrty políček s prázdnými hodnotami, viz zaškrtávací políčko Proškrtávat nevyplněné 
hodnoty ve formuláři pro výběr tiskové sestavy. Toto políčko je přístupné pouze pro tisk katalogového listu 
nebo zjednodušeného katalogového listu. 

 
Inventarizace 

 Práce s inventářem: do tiskové sestavy Vybrané položky - kompletní přehled byl doplněn sloupec Klasifikace. 
V něm se tiskne údaj o zařazení inventární položky podle kategorizace majetku. 

 Tisk, Inventura: v tiskových sestavách lze v případě potřeby vytisknout identifikační číslo organizace (IČ). Viz 
nové zaškrtávací políčko V záhlaví tisknout identifikační číslo ve formuláři pro tisk sestav z inventury. 

 

Verze 15.09 
 
Žáci, ZŠ 

 Zápis do 1. ročníku, Náhled tiskové sestavy, Evidenční přehledy: Upraven seznam tiskových sestav a opraven 
datový zdroj pro tisk (nové údaje IDkontakty, MISTO a DATNAROZ). 

 Tisk, Katalogový list: Jako poslední záznam se v oddílu Navštěvoval(a) školu vytiskne adresa „naší“ školy 
s datem příchodu žáka do školy a jeho odchodu. Na začátku oddílu se tiskne seznam škol, které se vyplňují 
v kartě žáka na záložce Základní škola. 

 
Nápověda 

 Zrušena kapitola Výmaz rodných čísel. Odpovídající funkce byla z programu odstraněna již před delším časem. 

 Aktualizováno téměř 120 obrázků. 

 Inventarizace, Práce s inventářem: doplněna nápověda pro hromadné změny. 

 Aktualizována nápověda: 

 Vyhledávání záznamů. 

 ZŠ, SŠ - Žáci, Třídní výkazy. 



 ZŠ, SŠ - Žáci, Karta žáka. 

 ZŠ, SŠ: zrušena kapitola Nezařazeni žáci. 

 SŠ, Maturita, Tisk, Maturitní vysvědčení. 
 

Obecné 

 Upraveno přihlašování k databázi, pokud uživatel pracuje s vícero databázemi. 
 

Verze 15.08 
 
Žáci 

 Tisk, Evidenční přehledy: výběr podle data narození nefungoval vždy správně. Chyba byla do programu 
zavlečena ve verzi 15.04, opraveno. 

 
Obecné 

 Do několika editačních formulářů byly přidány nové pásy karet (tlačítkové lišty resp. ribbons). 
 

Verze 15.07 
 
Žáci 

 Tisk, Evidenční přehledy: program nezohledňoval výběr tříd a do tisku tak vstupovaly i třídy, které nebyly 
vybrány. Chyba byla do programu zavlečena ve verzi 15.04, opraveno. 

 
Inventarizace 

 Práce s inventářem: 

 Do „filtrovacího“ formuláře, který se zobrazuje před zobrazením záznamů, byla doplněna možnost filtrování 
podle inventárních čísel. Správná funkce je zaručena ovšem pouze v případě, že v inventárních číslech 
používáte pouze číslice a žádné jiné znaky (písmena, apod.). 

 VÝZNAMNÁ NOVINKA: Nová funkce pro hromadné změny, viz tlačítko Hromadné změny v zápatí 
formuláře. Používáním této funkce můžete ušetřit mnoho času - namísto mnohačetného (ručního) 
opakovaného zadávání stejných hodnot můžete stejnou práci vykonat během chvilky. 

Ve verzi 15.07 začíná testovací provoz této funkce. Pokud se osvědčí, bude zrušena možnost hromadných 

změn v údaji Odpovědná osoba, viz rozbalovací seznam a odpovídající tlačítka v zápatí řádkového 

formuláře. Nová funkce toto nejen nahrazuje, ale i rozšiřuje stávající možnosti. 

Verze 15.06 
 
Kontakty 

 V tlačítkové liště hlavní nabídky programu nefungovalo tlačítko Kontakty podle nastavení uživatelských práv, 
opraveno. 

 
Zaměstnanci 

 Pracovní smlouvy, Platové výměry (celoobrazovkový formulář): Pomocí zaškrtávacího políčka Automaticky 
přepočítávat můžete program nastavit tak, aby se po změně hodnoty v údaji Předpis nebo Úvazek přepočítala 
hodnota v údaji Týdně bude pracovat. Nastavení je lokální, tj. na každém počítači si to může uživatel nastavit 
podle vlastní potřeby. 

 Pracovní smlouvy, Dohody: Do nové tlačítkové lišty bylo doplněno chybějící tlačítko Detail pro zobrazení 
celoobrazovkového formuláře. 

 Platové výměry: U některých uživatelů program bez zjevné příčiny havaroval po změně hodnoty 
v rozbalovacím seznamu Výplatní místo. Při testování na „vývojářském“ počítači se chybu nepodařilo 
identifikovat. Opětovný překlad programu před vydáním aktualizace by měl problém vyřešit. 

 
Obecné 

 Byla zrušena procedura pro načtení všech pásů karet (tlačítkových lišt, resp. ribbonů) při spouštění programu. 
Tlačítkové lišty se nyní načítají až v momentě, kdy je program poprvé použije. Toto řešení má za následek 
mírné zrychlení při spouštění programu. 

  



 Aktualizovány některé texty a obrázky v nápovědě, rovněž tak některé ikony v tlačítkových lištách i ikony 
externí (soubory typu ICO). 

 

Verze 15.05 
 
Žáci, Zaměstnanci 

 Tisk, Evidenční přehledy: program si nepamatoval seznam třídících údajů pro třídění v tiskových sestavách. 
Kvůli tomu mohlo v některých sestavách dojít k chybnému stránkování. Pokud na tento problém narazíte, 
klikněte na tlačítko Obnovit standardní nastavení (oddíl Třídění) ve formuláři pro výběr sestav.  

 Chyba byla do programu zavlečena ve verzi 15.04, opraveno. 
 
Inventarizace 

 Práce s inventářem, Tiskové sestavy: 

 Do sestavy Pouze textové poznámky byl doplněn sloupec pro tisk umístění (Č.dv./patro). 

 Upraven tisk poznámky v sestavě Vybrané položky: pokud je ve formuláři pro výběr sestavy zaškrtnuto 
políčko Tisknout textové poznámky, poznámka, jestliže je vyplněna, se vytiskne ihned za řádkem s hlavními 
údaji. Na začátek poznámky se při tisku automaticky doplní název inventární knihy a inventární číslo. Touto 
úpravou se sestava zpřehlednila a navíc se může ušetřit hodně papíru do tiskárny. 

 
Obecné 

 Editační formuláře, Lupa: Lupa fungovala pouze v plné verzi MS Accessu, ale ne v jeho běhové verzi (runtime), 
což je dáno vlastnostmi Accessu. V této verzi programu Relax-KEŠ byla naprogramována funkce, která původní 
lupu z MS Accessu nejen nahrazuje, ale i rozšiřuje její možnosti. 

 

Verze 15.04 
 
Žáci 

 Tisk, Evidenční přehledy: 

 Opraveno součtování v tiskových sestavách 9023 Statistika: počty žáků podle trvalého bydliště a 9024 
Statistika: počty žáků podle státního občanství. 

 Opraveno filtrování záznamů (výběr žáků) v sestavě 100 Výpis ze školní matriky. 

 ZŠ, SŠ 

 Žáci, Důležité údaje: nyní jsou funkční automatické tiskové sestavy i v novém formuláři, který byl zaveden 
ve verzi 15.01. 

 Žáci, Přeřazení žáka do jiné třídy: doplněna tlačítka v dolní části formuláře pro rychlý výběr záznamů. 
 

Obecné 

 Revize editačních formulářů: 

 Změna fontu MS Sans Serif 8 na Arial CE 9 (políčka pro editaci textových hodnot, popisky); celkem 
zrevidováno několik desítek objektů (formulářů). V této verzi programu byly dokončeny změny velikosti 
fontů v editačních formulářích. Drobné úpravy formulářů budou provedeny podle potřeby. 

 Kvůli zvýraznění byl změněn vzhled zaškrtávacích políček; nyní je to plochý, kontrastní vzhled. Výjimkou je 
zobrazení zaškrtávacích políček ve formulářích typu DATOVÝ LIST; tento typ formulářů se používá pouze 
výjimečně. 

 Kde to bylo možné (a vhodné), byly texty v popiscích i datových polích odsazeny od levého a/nebo pravého 
okraje datové mřížky (0,03 cm nebo 0,05 cm). Tím se zlepšila čitelnost v editačních formulářích. 

 Políčka pro editaci data (datum) byla upravena tak, aby zobrazovala datum ve formátu DD.MM.RRRR, tj. 
místo 5.5.2015 se zobrazuje 05.05.2015. 

 

Zaměstnanci 

 Nové tarifní tabulky, které vstupují v platnost 1.11.2015. 
 

VÝZNAMNÉ NOVINKY 
Žáci, Zaměstnanci 

 Tisk, Evidenční přehledy: seznam žáků (zaměstnanců) se nyní zobrazuje v tzv. „filtrovacím“ formuláři. Tím se 
práce zjednodušila, protože z filtrovacího formuláře se otevírá seznam sestav. Byl tedy odstraněn mezikrok, ve 



kterém se zobrazil pomocný formulář pro výběr žáků (zaměstnanců), a až následně se tlačítkem v tlačítkové 
liště otevíral seznam tiskových sestav. Od verze 15.04 se tedy seznam sestav (evidenční přehledy) otevírá 
tlačítkem Tiskové sestavy přímo z filtrovacího formuláře. 

 
Obecné 

 Připojení k hlavní databázi programu je nyní trvalé (perzistentní). Toto by mělo v mnoha případech zrychlit 
odezvu programu, např. při otevírání editačních formulářů a tiskových sestav, zejména v síťovém provozu. 

Ve verzi 15.04 byl zahájen testovací provoz při práci s perzistentním připojením. Jakékoliv problémy 
konzultujte s naší technickou podporou. 

 Změny v úvodní části programu mají za následek jeho rychlejší spuštění. O něco se také zrychlilo zavírání 
editačních formulářů a tiskových sestav. Zrychleno bylo i otevírání karty žáka v režimech základní škola a 
střední škola. 

 Automatické tiskové sestavy lze nyní vytvářet i z podformulářů! 

 Do všech tabulek byl přidán nový údaj, do kterého se ukládá časové razítko vzniku každého nového záznamu. 
Tato funkce je určena zejména pro servisní účely při hledávání v historii. 

 

Verze 15.03 
 
Žáci 

 MŠ 

 Karta žáka: zrychleno přepnutí z řádkového do celoobrazovkového formuláře. 

 ZŠ, SŠ, VOŠ 

 Klasifikace: Drobné úpravy v editačním formuláři - kvůli zjednodušení byly do formuláře doplněny záložky a 
do nich přesunuty odpovídající údaje. Údaje pro starší verzi opravných zkoušek lze editovat na záložce 
Opravky (stará verze). 

 
Inventarizace 

 Práce s inventářem: zvětšeny výběrové seznamy ve filtrovacím formuláři. 

 DŮLEŽITÁ ZMĚNA - Tisk, Inventura: při vytváření následujících tiskových sestav se kombinuje výběr záznamů 
z inventární knihy A ZÁROVEŇ podle umístění: 

 Přírůstky 

 Odpisy 

 Soupis podle knih 

 Soupis podle umístění 
 

Ostatní sestavy zůstávají beze změny: 

 Inventarizační zápis 

 Účetní přehled 

 Součty podle umístění 
 
Obecné 

 Revize editačních formulářů v modulu Žáci: změna fontu MS Sans Serif 8 na Arial CE 9 (políčka pro editaci 
textových hodnot, popisky); celkem zrevidováno několik desítek objektů (formulářů). 

 Některé editační formuláře byly mírně graficky upraveny. Nyní je pro provoz programu doporučen monitor s  
rozlišením 1366x768 (širokoúhlý monitor) a vyšším. 1366x768 je doporučeným rozlišením pro provoz 
programu Relax-KEŠ. 

 

Verze 15.02 
 
Žáci 

 MŠ 

 Tisk podkladů pro výkaz S1-01: U tiskové sestavy XXIV. Věkové složení dětí je umožněn výběr tříd. 

 Tisk, Členění: v seznamu tiskových sestav byla zrušena sestava 025 Věkové kategorie. 
 
Obecné 

 Revize editačních formulářů v modulu Zaměstnanci. 



 Změna fontu MS Sans Serif 8 na Arial CE 9 (políčka pro editaci textových hodnot, popisky); celkem 
zrevidováno přes 60 objektů (formulářů). 

 

Verze 15.01 
 
Žáci 

 MŠ 

 Karta žáka: umožněn výběr žáků, kteří začnou školu navštěvovat v příštím období. 

 ZŠ 

 Matrika: upravena funkce pro generování XML, nyní zohledňuje předpisy pro Způsob plnění povinné školní 
docházky podle §38. 

 ZŠ, SŠ: 

 Karta žáka: Zvětšena výška plovoucího formuláře pro evidenci úrazů. 

 Důležité údaje: změněn typ editačního formuláře; nyní se údaje editují pomocí tzv. datového listu. V tomto 
formuláři nelze vytvářet automatické tiskové sestavy. 

 Matrika: 

 Zrušena kontrolní sestava Nespárovaná rodná čísla. 

 Revidovány případně aktualizovány číselníky RARO, RASO, RAZV, RATT, RAUV. 

 V editačních formulářích byl změněn font MS Sans Serif 8 na Arial CE 9 (políčka pro editaci textových 
hodnot, popisky): 

 Matrika 

 Třídní výkazy 
 
Hospitace 

 Odstraněna kontrola data při přidávání nové hospitace pomocí průvodce. 
 
Obecné 

 Úpravy ve funkci pro aktualizaci programu (kontrola existujících databází). 

 Drobná úprava ve funkci pro zálohování, která se spouští při ukončení programu. 
 

Verze 15.00 
 
Obecné 

 Verze pro školní rok 2015/2016. 

 Drobné úpravy v nápovědě. 
 

  



Verze 14.26 
 
Žáci 

 MŠ, Evidenční přehledy: opraven datový zdroj pro seznam tříd ve „filtrovacím“ formuláři. Chyba byla do 
programu zavlečena ve verzi 14.25. 

 

Verze 14.25 
 
Žáci 

 MŠ 

 Absolventi: do datového zdroje byl doplněn údaj SocZnevyhodnen (Sociálně znevýhodněn). Tím se 
odstranilo chybové hlášení před tiskem sestavy. 

 Výkaz S1-01: opraven datový zdroj pro tiskové sestavy. 

 ZŠ, Zápis do prvního ročníku: opravena prastará chyba, díky níž po chybném ukončení programu (např. 
výpadek elektrického napájení) mohlo dojít k nastavení typu školy na Mateřská škola. 

 ZŠ a SŠ, Důležité údaje: byla zvětšena šířka prvního sloupce v rozbalovacím seznamu Školní vzdělávací 
program. 

 
Inventarizace 

 Práce s inventářem, celoobrazovkový formulář: neaktualizoval se rozbalovací seznam Odpovědná osoba 
podle nastavení pro zobrazení „aktivních“ nebo všech zaměstnanců; opraveno. 

 
Číselníky 

 Ve všech editačních formulářích bylo písmo MS Sans Serif 8 nahrazeno písmem Arial CE 9. Písmo MS Sans 
Serif bylo obecně nahrazeno písmem Arial CE. 

 Do formulářů pro editaci číselníků byly doplněny tzv. logické kontroly a také podmíněné formátování 
vybraných políček pro zvýraznění nevyplněných údajů. Nevyplněné údaje jsou zobrazovány žlutou barvou. 

 Žáci, ZŠ a SŠ, Školní vzdělávací program: vzhledem k tomu, že název ŠVP může být velmi dlouhý, byl formulář 
pro editaci číselníku graficky upraven pro širokoúhlé monitory s minimálním rozlišením 1366x768. Pokud máte 
monitor s nižším rozlišením, použijte pro posun formuláře na obrazovce vodorovný nebo svislý posuvník. 

 
Obecné 

 Nastavení programu: umožněno vypnutí automatických aktualizací. Nastavení je globální, tj. platí pro všechny 
počítače v síti. 

 Automatické tiskové sestavy: do vzorů tiskových sestav bylo doplněno 5 nových rozbalovacích seznamů. 
 

Verze 14.24 
 
Žáci 

 ZŠ, Podklady pro výroční zprávu: upraven tisk hlavičky v tiskových sestavách. 
 
Zaměstnanci 

 Pracovní smlouvy: nový údaj Úvazek (textový popis) umožňuje zobecnit text pracovní smlouvy tak, aby nebylo 
nutné po každé změně úvazku tisknout dodatek pracovní smlouvy. Jestliže je vyplněn textový popis, vytiskne 
se v bodu 5. pracovní smlouvy, jinak se tam vytiskne standardní text s číselnými hodnotami Úvazek, 
Přepočtená pracovní doba, Počet dní v týdnu. 

 

Verze 14.23 
 
Žáci 

 Podklady pro výroční zprávu: pro případ, že nepoužíváte evidenci žáků, ale potřebujete vytisknout sestavy pro 
zaměstnance, byla doplněna možnost změny školního roku, viz tlačítka vpravo od políčka Výroční zpráva za 
školní rok. 

 Zápis do 1. ročníku, tisk sestav: upravena sestava Podklady pro výkaz S 53-01; do sloupců 5a a 5b se součtují 
nezařazeni žáci (v zápisu mají přiřazenou třídu 1.N). 

 
Pošta 

Opraven tisk inventury poštovních známek.  



Verze 14.22 
 
Žáci 

 Matrika (sběr dat) 

 kontrola a aktualizace číselníků MŠMT 

 ZŠ: úprava filtru pro rozbalovací seznam IVP (karta žáka, důležité údaje) 
 
Inventarizace 

 Důležitá změna, viz Práce s inventářem: nyní se ve výběrových seznamech zobrazují pouze ty položky, které 
jsou použity v inventárním seznamu. Doposud se v některých seznamech zobrazovaly položky z odpovídajících 
číselníků bez ohledu na to, zda byly v inventarizaci použity. 

Novinka: V souvislosti s výše uvedeným program nyní umožňuje nastavit, aby se ve výběrových seznamech 

zobrazovaly buď všechny položky, nebo pouze položky ve vybraném období, viz Pořízen od, Pořízen do, 

Vyřazen od, Vyřazen do. Když se zobrazují položky podle období, trvá jejich výběr do výběrových seznamů o 

něco déle. Seznam položek do výběrových seznamů se vytváří při otevření formuláře pro práci s inventářem a 

také při změně kteréhokoliv z údajů Pořízen od, Pořízen do, Vyřazen od a Vyřazen do.   

Verze 14.21 
 
Žáci 

 MŠ, Rozhodnutí: oprava datového zdroje pro seznam tříd; chyba byla do programu zavlečena ve verzi 14.20. 
 
Zaměstnanci  

 Karta zaměstnance: nové tlačítko pro převzetí adresy trvalého bydliště do doručovací adresy. 
  

Verze 14.20 
 
Žáci 

 ZŠ, Rozhodnutí: do tabulky se seznamem vzorových textů bylo doplněno zaškrtávací políčko O (Odklad?). 

 MŠ, Karta žáka: k dispozici jsou rádiová tlačítka pro přepínání výběru žáků, viz oddíl Zobrazit (Aktuální stav 
nebo Všechny záznamy). 

Inventarizace  

 Práce s inventářem, řádkový formulář: nová funkce pro hromadné přidání nebo odebrání odpovědné osoby.  

 Možnost nastavení výběru záznamů do rozbalovacích seznamů souvisejících s odpovědnou osobou (všichni 
zaměstnanci nebo pouze aktivní zaměstnanci), viz tlačítko Nastavení, oddíl Nastavení. Platí to i pro číselníky 
Umístění a Inventární knihy. 

  

Verze 14.19 
 
Žáci 

 ZŠ, Tisk vysvědčení: ve výpisu vysvědčení se již netiskne předtisk pro razítko, výpisy z vysvědčení se od 
školního roku 2014/2015 nemusí razítkovat. Viz Vyhláška č. 3/2015 Sb. 

 
Servis  

 Doplněny dvě nové servisní funkce. 
  

Verze 14.18 
 
Zaměstnanci 

 Platové výměry (PV): v celoobrazovkovém formuláři lze kopírovat hodnoty pro osobní ohodnocení a položky 
platového výměru, viz tlačítko Kopie os.oh. + položek PV. Kopírování lze spustit i stiskem kombinace kláves 
Alt+K, podmínkou však je, že kurzor je nastaven v tabulce (podformuláři) Platové výměry. 
 

 Kopírování funguje pouze za těchto podmínek: 

 k dané pracovní smlouvě existují minimální dva PV 

 kopírují se data z předposledního PV do posledního PV podle data platnosti PV (viz údaj platný od) 
 
  



Aktualizace programu  

 Drobná změna v automatických aktualizacích programu: aktualizace nyní fungují pouze u zákazníků 
s předplaceným ročním udržovacím poplatkem. 

 

Verze 14.17 
 
Zaměstnanci 

 Upravena tisková sestava Mimořádná odměna. 
 

Verze 14.16 
 
Žáci 

 MŠ: 

 Evidenční přehledy: v některých případech docházelo k duplikování záznamů, opraveno. (Chyba z verze 
14.12, tisk ŠVP v kartě žáka.) 

 
Aktualizace programu  

 Opravena chyba v tzv. „jednorázových aktualizacích“ hlavní databáze. Nyní by měly být tarifní tabulky již 
správně zaktualizovány, viz Číselníky, Zaměstnanci, Tarifní tabulky. 

 

Verze 14.15 
 
Žáci 

 MŠ, Rozhodnutí (oddíl Tisk): Odstraněna nadbytečná hláška pro zadání parametru po výběru třídy. 
 

Verze 14.14 
 
Zaměstnanci 

 V této verzi se do databáze automaticky naimportují nové tarifní tabulky, které jsou v platnosti od 1.11.2014. 
 

Verze 14.13 
Zaměstnanci 

 Opraveny tarifní tabulky pro pedagogické pracovníky. Naimportujte si je pomocí volby Číselníky, Tarifní 
tabulky (oddíl Zaměstnanci), viz tlačítko Import aktualizovaných tarifních tabulek v zápatí formuláře. 

 

Verze 14.12 
 
Žáci 

 MŠ: 

 Evidenční přehledy, sestava 100 Výpis ze školní matriky: doplněn tisk obrázku (fotografie žáka) a školního 
vzdělávacího programu. 

 
Zaměstnanci 

 S malým předstihem jsme připravili nové tarifní tabulky, které vstupují v platnost 1.11.2014. Automatický 
import tarifních tabulek se v programu provede až v první aktualizaci programu po 31.10.2014. Jestliže chcete 
s novými tarifními tabulkami pracovat před tímto datem, naimportujte si je pomocí volby Číselníky, Tarifní 
tabulky (oddíl Zaměstnanci), viz tlačítko Import aktualizovaných tarifních tabulek v zápatí formuláře. 

 Tisk, Evidenční přehledy: úpravy tiskových sestav: 

 005 Příjmení a jméno, důležité údaje, místo pro poznámku 

 006 Příjmení a jméno, e-mail, internetová adresa, místo pro poznámku 

 100 Karta zaměstnance 
 
Hospitace 

 Drobné změny v návrhu tiskových sestav. 

 Nefungoval tisk prázdného hospitačního záznamu, opraveno. 
 
Inventarizace 

 Drobné změny v návrhu tiskových sestav. 



 

Verze 14.11 
 
Inventarizace 

 Inventarizace, Soupis podle umístění: opraven výběr záznamů pro tisk (filtr). 
 
Obecné 

 Před ukončením program automaticky zavře všechny otevřené tiskové sestavy a editační formuláře. 
 

Verze 14.10 
 
Inventarizace 

 Práce s inventářem, Náhled tiskové sestavy, Podle umístění: do hlavičky doplněno místo pro podpis 
odpovědné osoby. 

 Inventarizace: umožněn výběr umístění, tento výběr má však vliv pouze na novou tiskovou sestavu 
k inventuře Soupis podle umístění. 

 

Verze 14.09 
Inventarizace 

 Práce s inventářem: při převodu položek do jiné inventární knihy hlásil program chybu a položky nebyly 
převedeny; opraveno. 

 

Verze 14.08 
Testovací verze: testy zálohování databáze. 
 

Verze 14.07 
 
Zaměstnanci 

 Platové výměry: opravena tisková sestava Všechny označené záznamy. Chyba měla souvislost se sledováním 
historie úvazků v platových výměrech. 

 

Verze 14.06 
 
Žáci 

 Matrika, Sběr dat: aktualizovány číselníky RAST, RASO, RAUV a RAZV. 

 MŠ + ZŠ, Podklady pro výroční zprávu - opravy součtování v sestavách: 

 Školní družina / klub 

 Klasifikace a neomluvené hodiny 

 Cizinci 
 

Verze 14.05 
 
Zaměstnanci 

 Pracovní smlouvy, Platové výměry: opraven tisk osobního ohodnocení a platového výměru (chyba v datovém 
zdroji). 

 Změna typu písma z MS Sans Serif 8 na Arial 9: 

 Hromadné členění 

 Dohody 

 Mimořádné odměny 

 Karta zaměstnance; v řádkovém formuláři byly pro nedostatek místa přesunuty údaje Telefon 1, Telefon 2 a 
Mobil do záložky Doplňující údaje. 

 

Verze 14.04 
 
Žáci 

 MŠ: 



 Evidenční přehledy, sestava 0025 Věkové kategorie: sestava se nevytvořila, když program nemohl dítě 
zařadit do žádné věkové kategorie z důvodu nevyplněného data narození. Nyní program při vytváření této 
sestavy záznamy s chybějícím datem narození ignoruje. 

 
Zaměstnanci 

 Pracovní smlouvy: změna typu písma z MS Sans Serif 8 na Arial 9. 

 Platové výměry: 

 Nové údaje v celoobrazovkovém formuláři Předpis, Hodiny / týden, Úvazek. Tyto údaje slouží pouze jako 
informace o historii pracovních úvazků. Do nových záznamů v platových výměrech se přebírají hodnoty ze 
stejnojmenných údajů z pracovní smlouvy. 

 Doplněn údaj Poznámky. 

 Změna typu písma z MS Sans Serif 8 na Arial 9. 

 Preventivní prohlídky: 

 V seznamu se zobrazují i prohlídky, u kterých byl překročen plánovaný termín. 

 Do formuláře i tiskové sestavy byly doplněny další informace. 
 

Verze 14.03 
 
Inventarizace 

 Práce s inventářem: nová tisková sestava Pouze textové poznámky. Tisknou se pouze záznamy, u kterých je 
vyplněna textová poznámka. 

 Ve všech editačních formulářích včetně číselníků pro inventarizaci byl změněn font (typ písma) na Arial CE 9. 
V číselnících bylo doplněno podmíněné formátování pro zvýraznění nevyplněných povinných položek. 

 
Obecné 

 Zahájen testovací provoz nových webových stránek programu Relax-KEŠ http://www.streamline.cz/relax.cz. 
 

Verze 14.02 
 
Žáci 

 MŠ: 

 Karta žáka: při úpravách pro verzi 14.01 se do programu vloudila chyba, která způsobila, že se v kartě žáka 
chybně zobrazoval údaj Začátek docházky. Opraveno. 

 
Zaměstnanci 

 Do formulářů se seznamy platových postupů a narozenin doplněno tlačítko pro tisk sestavy. 
 

Verze 14.01 
 
Žáci 

 ZŠ: 

 Třídní výkazy: opraven datový zdroj pro rozbalovací seznam Počet asistentů. Předtím nebyl rozbalovací 
seznam funkční. 

 ZŠ, SŠ: 

 Přidání nového žáka: jestliže u některého žáka nebylo v kartě žáka zadáno rodné číslo, docházelo po zadání 
rodného čísla při přidání nového žáka k chybovému hlášení. Opraveno. 

 Důležité údaje: v editačním formuláři byly zrušeny informace o datu tisku vysvědčení. 

 Karta žáka, Přidání nového žáka: po změně údajů v adrese se opakovaně zobrazoval formulář pro zápis 
změn v matrice, údaj JAZYK_O. Opraveno. 

 MŠ, ZŠ, SŠ: 

 Evidenční přehledy - nové tiskové sestavy: 

 9023 Statistika: počty žáků podle místa trvalého bydliště 

 9024 Statistika: počty žáků podle státního občanství 
 
Zaměstnanci 

 Kontrola pro zpřístupnění tlačítek Platové postupy, Narozeniny a Preventivní prohlídky se nyní provádí i při 

http://www.streamline.cz/relax.cz


ukončení editace karty zaměstnance, pracovních smluv a platových výměrů. 
 

Verze 14.00 
 
Žáci 

 ZŠ: 

 Systém, Přechod na nový školní rok:  

 Opravena funkce pro přeřazení žáků pátých tříd do jiné ZŠ nebo do SŠ. 

 Opravena procedura pro přechod do nového školního roku (doplněna informace o družině). 

 MŠ, ZŠ, SŠ: 

 Evidenční přehledy a Členění (oddíl Tisk):  

 Sestava č. 0042 přečíslována na 0043. 

 Nová sestava 0042 s e-mailovými adresami zákonných zástupců. 
 
Zaměstnanci 

 Pracovní smlouvy: nyní se již automaticky nedoplňují hodnoty v údajích Podpis původní smlouvy a Zkušební 
doba do v nových pracovních smlouvách.  



Verze 13.64 
 
Žáci 

 MŠ: 

 Karta žáka: 

 Odstraněn dialog pro zadání parametru KartaID při tisku evidenčního listu (opraven datový zdroj). 

 Navštěvované školy, ŠVP, Třída: v rozbalovacích seznamech se nezobrazují prázdné záznamy. 

 Nový údaj Dítě v péči. V řádkovém seznamu je umístěn na záložce Doplňující údaje, v celoobrazovkovém 
formuláři na záložce Mateřská škola. 

 Evidenční přehledy: 

 Nová tisková sestava 0003 Příjmení a jméno, poznámky z karty žáka (přehled). 

 Nová tisková sestava 0025 Věkové kategorie. 

 ZŠ, SŠ: 

 Karta žáka: 

 Navštěvované školy: v rozbalovacím seznamu se nezobrazuje prázdný záznam. 

 Evidenční přehledy: 

 Nová tisková sestava 0014 Číslo řadové, příjmení a jméno, poznámky z karty žáka (přehled). 

 MŠ, ZŠ, SŠ: 

 Karta žáka - zákonní zástupci, oddíl Zaměstnání: Název firmy se nyní zadává pomocí rozbalovacího 
seznamu. Po zadání názvu firmy se doplní její adresa, jestliže taková firma je již v evidenci zákonných 
zástupců zadána. 

 
Texty 

 Opravena tisková sestava (formát RTF): 

 Sestavu lze vytisknout i z řádkového formuláře. 
 
Obecné 

 Do některých editačních formulářů byla do pásu karet doplněna záložka Editace. Jsou zde k dispozici tlačítka 
pro práci v editačních formulářích. Jde o obdobu záložky Doplňky. Další tlačítka nebo záložky budou 
doplňovány v následujících verzích programu. 

 

Verze 13.63 
 
Žáci 

 MŠ, Absolventi: 

 Chybně se zobrazoval sloupec Šk. rok ukončení, opraveno. 

 V řádkovém formuláři lze vytisknout seznam všech absolventů podle roku ukončení docházky. Toto řešení je 
pouze prozatímní, možnosti tisku budou v některé z dalších verzí programu rozšířeny. 

 

Verze 13.62 
 
Žáci 

 Tisk, Evidenční přehledy - nové tiskové sestavy: 

 0023 Poř. číslo, příjmení a jméno, bydliště (seřazeno podle místa bydliště) 

 0024 Poř. číslo, příjmení a jméno, státní občanství (seřazeno podle státního občanství) 

 100 Výpis ze školní matriky 

 Tisk, Členění: do zápatí tiskových sestav doplněna tabulka se seznamem hledisek a skupin vybraných k tisku. 

 Karta žáka: do údajů o zákonných zástupcích doplněn rok narození. Tento údaj slouží pro korespondenci a 
vstupuje do tisku adres. 

 MŠ 

 Karta žáka + tisk přehledů: nová sestava 0051 Evidenční list - bez vyjádření lékaře. 

 Karta žáka, řádkový formulář: změna pořadí údajů (viz Začátek docházky, Konec docházky); zrušen údaj 
Individuální integrace. 

 SŠ: 



 DŮLEŽITÁ ZMĚNA: Přijímací zkoušky: texty dopisů jsou nyní ve formátu RTF. 
 
Zaměstnanci 

 DŮLEŽITÁ ZMĚNA: Karta zaměstnance: nový údaj Kategorie ZP (kategorie pracovníků pro zdravotní 
prohlídky). Od této verze se do karty zaměstnance zadává datum poslední preventivní prohlídky a kategorie 
ZP. Na základě kategorie ZP, data narození a data poslední prohlídky se vypočítá datum nejbližší preventivní 
zdravotní prohlídky. Viz tlačítko Preventivní prohlídky. 

 Tisk, Přehledy: doplněn hromadný tisk karty zaměstnance, viz sestava 100. 

 Tisk, Členění: do zápatí tiskových sestav doplněna tabulka se seznamem hledisek a skupin vybraných k tisku. 
 
Žáci & Zaměstnanci 

 Rozhodnutí: 

 Přeprogramován formulář pro zpracování rozhodnutí. 

 DŮLEŽITÁ ZMĚNA: Texty rozhodnutí jsou nyní ve formátu RTF. 
 
Pošta 

 Ve všech editačních formulářích bylo písmo MS Sans Serif 8 nahrazeno písmem Arial CE 9, případně Arial CE 
10. 

 Přidány nové možnosti (nová tlačítka), některá tlačítka byla přejmenována. 

 Tlačítko Obálky, štítky, podací arch přejmenováno na Hromadný tisk. 

 Hromadný tisk a Hromadný e-mail: nová kategorie pro výběr adres - preferovaný zákonný zástupce. 

 Nyní lze nastavit počáteční číslování dopisů (rok a číslo), viz tlačítko Nastavení. 

 Významná novinka: Podací deník. S tímto souvisí rozsáhlé úpravy, které byly provedeny ve formuláři pro tisk 
dopisů. 

 Odeslaná pošta, Seznam dopisů: do celoobrazovkového formuláře doplněn údaj Rok narození a údaje pro 
vedení podacího deníku. Doplněna také možnost přidávání odkazů na externí dokumenty. 

 Došlá pošta a Odeslaná pošta: 

 Nový dopis lze vytvořit kliknutím na tlačítko Nový dopis přímo z hlavní nabídky. 

 DŮLEŽITÁ ZMĚNA: Povolen výmaz záznamů. Je na uživateli, aby rozhodl, co chce ponechat v archivu dopisů. 
Pokud budou záznamy v archivu dopisů chybět, bude se chybně tisknout podací deník. 

 DŮLEŽITÁ ZMĚNA: Texty dopisů jsou nyní ve formátu RTF. 

 Rozsáhlé úpravy v nápovědě. 
 
Texty 

 V editačních formulářích bylo písmo MS Sans Serif 8 nahrazeno písmem Arial CE 9. 

 DŮLEŽITÁ ZMĚNA: Vzorový text je nyní ve formátu RTF. 

 Úpravy v nápovědě. 
 
Kontakty 

 Pro zákonné zástupce doplněn rok narození. Viz údaj Kategorie. 
 
Číselníky 

 Nový číselník Kategorie pracovníků (pro zdravotní prohlídky). Používá se při editaci karty zaměstnance. 

 Údaje o organizaci: zrušen údaj Číslování dopisů každoročně od 1. Přesunuto do modulu Pošta, tlačítko 
Nastavení. 

 
Obecné 

 Automatická tisková sestava: doplněno tlačítko pro export vybraných údajů do formátu XLS (např. MS Excel). 

 Některé formuláře jsou již navrženy pro širokoúhlý monitor s minimálním rozlišením 1366x768. Jestliže 
nemáte širokoúhlý monitor, pro přesun z levé části formuláře do části pravé a naopak použijte vodorovný 
posuvník. V příštích verzích programu budou pro širokoúhlé monitory navženy i další editační formuláře. 
V některých případech to zjednoduší ovládání programu, v jiných se zase zlepší prezentace dat na obrazovce. 

 Editace: Při zadávání data nemusíte z klávesnice zadat úplné datum. V mnoha případech stačí zadat pouze 
začátek datumu. Při zadání pořadového čísla dne v měsíci se automaticky doplní měsíc a rok, při zadání dne 
a měsíce se doplní rok. 
Příklady (dnešní datum = 5.5.2015): 
1. Z klávesnice zadejte 7 a stiskněte Enter. Datum se doplní na 7.5.2015. 



2. Z klávesnice zadejte 7.7 a stiskněte Enter. Datum se doplní na 7.7.2015. 
 
Připravujeme 

 MŠ: Přijímací řízení. 
 

Verze 13.61 
 
Žáci 

 ZŠ, SŠ, VOŠ 

  Hromadná klasifikace: odstraněno problikávání obrazu při změně předmětu. 

 Hromadná klasifikace: při změně třídy někdy docházelo k chybovému hlášení, opraveno. 

 MŠ 

 Tisk, Přehledy: nová sestava 0002 Poř.číslo, příjmení a jméno, místo pro podpis zákonného zástupce 
(přehled). 

 ZŠ 

 Tisk, Přehledy: nová sestava 0013 Číslo řadové, příjmení a jméno, místo pro podpis zákonného zástupce 
(přehled). 

 Družiny: neobnovoval se seznam žáků zařazených do družin, opraveno. 
 
Hospitace 

 Z hlavní nabídky programu se nedala zobrazit nápověda, opraveno. 
 
Korespondence 

 Opravena chyba v datovém zdroji pro tisk podacího archu. 
 
Číselníky 

 Inventární knihy: název knihy může obsahovat až 100 znaků (předtím pouze 20). 
 
Obecné 

 DŮLEŽITÁ ZMĚNA v hlavní nabídce a při zobrazení náhledu tiskových sestav: zahájen testovací provozu 
nových tlačítkových lišt. 

 V hlavní nabídce je plně funkční tlačítková lišta Relax-KEŠ. V ní je nové tlačítko Novinky, pomocí kterého lze 
zobrazit soubor Novinky.pdf s výčtem úprav a oprav v posledních verzích programu. 

 V tiskových sestavách jsou momentálně k dispozici jak původní (záložka Doplňky), tak i nové  tlačítkové lišty 
(záložka Náhled sestavy). Po ukončení testovacího provozu bude lišta Doplňky zrušena. 

 V dalších verzích programu budou postupně doplňovány nové tlačítkové lišty pro editační formuláře. 
 

Verze 13.60 
 
Databáze 

 Změna deklarace tabulky localKatListHlavicka v databázi KES_local.accdr. 
 

Verze 13.59 
 
Žáci 

 Klasifikace: 

 Po kliknutí na tlačítko Slovní hodnocení v tlačítkové liště se nezobrazil podformulář pro zadání slovního 
hodnocení z chování, a aby se podformulář zobrazil, bylo nutno kliknout na tlačítko Chování. Opraveno. 

 ZŠ: Drobné úpravy tiskové sestavy Zjednodušený katalogový list. 

 Hromadná klasifikace: do formuláře pro hromadnou klasifikaci byla vrácena původní tlačítková lišta. V ní jsou 
tlačítka pro přepínání mezi slovním a číselným hodnocením. 

 Tisk vysvědčení 

 Po změně data tisku vysvědčení si program toto datum „zapamatuje“. 

 Datum vydání vysvědčení se do archivu zapíše automaticky bez dotazu „Chcete do archivu zapsat datum 
vydání vysvědčení?“. 

 Podklady pro výroční zprávu 

 Do sestavy Zaměstnanci, Personální zabezpečení doplněny přepočtené stavy. 



 Nová sestava Žáci, Cizinci. 

 ZŠ, SŠ: Do sestavy Žáci, Klasifikace a neomluvené hodiny doplněna tabulka s průměrným prospěchem.  

 ZŠ (neplatí pro ZŠ praktická, ani pro ZŠ speciální): 

 Klasifikace: zrychlen tisk sestavy Katalogový list. 

 Významná novinka: Nové tlačítko Katalog.list a slovní hodnocení v oddílu Tisk. Slouží pro hromadný tisk 
katalogových listů a slovního hodnocení. 

 
Zaměstnanci 

 DŮLEŽITÁ ZMĚNA v tiskové sestavě Platový výměr: změněn způsob výpočtu základního platu. 
 

Verze 13.58 
 
Žáci 

 Upraven výpočet věku žáka. Věk se nezaokrouhluje, ale zvyšuje se až v den narozenin. 

 Karta žáka: data se do podformulářů, které jsou umístěny v záložkách, načítají až v momentě překliknutí na 
odpovídající záložku, nikoliv hned při otevírání formuláře. To má za následek rychlejší otevření karty žáka. 

 Karta žáka: bylo doplněno tzv. podmíněné formátování u některých důležitých údajů. Textová políčka 
s podmíněným formátováním jsou v případě chybně zadané hodnoty nebo hodnoty chybějící vybarvena 
žlutou barvou. 

 Významná novinka: nové tlačítko Podklady pro výroční zprávu (oddíl Tisk). Modul pro tisk podkladů k výroční 
zprávě je ještě ve vývoji, nové tiskové sestavy budou doprogramovány na základě požadavků uživatelů 
programu Relax-KEŠ. Některé sestavy pro výroční zprávu jsou vytvořeny na základě údajů z modulu 
Zaměstnanci. 

 ZŠ: 

 Významná novinka: Možnost začlenění žáků do družiny nebo do klubu. S tím souvisí následující úpravy: 

 Záložka Číselníky: nové tlačítko Družina / Klub (oddíl Žáci) pro rozčlenění družiny či klubu do oddělení. 

 Záložka Žáci: nové tlačítko Družina / Klub (oddíl Moduly) pro začlenění žáků do jednotlivých oddělení 
družiny či klubu a pro tisk sestav. 

 Záložka Žáci, Důležité údaje: nový údaj Družina / Klub. 

 Karta žáka: zrušeno zaškrtávací políčko Družina. 

 MŠ: 

 Nové tlačítko Seznam tříd pro doplnění základních informací o třídách v mateřské škole. 

 Žáci, Hromadné změny: zrušena záložka Rozšířena výuka, nová záložka Ukončení docházky. Pomocí 
tlačítka Ukončit docházku na nové záložce lze ukončit docházku najednou u všech vybraných žáků. 

 
Zaměstnanci 

 Významná novinka: Karta zaměstnance: Původní uložený údaj A (Aktivní) je nahrazen tzv. údajem 
vypočítaným. Je i nadále zobrazován jako zaškrtávací políčko, ale v kartě zaměstnance nelze jeho hodnotu 
(zaškrtnutí) změnit. Jestliže je políčko zaškrtnuto, znamená to, že zaměstnanec je k datu vytvoření přehledu ve 
stavu zaměstnanců, tj. je AKTIVNÍ. Datum přehledu je zobrazeno na záložce Zaměstnanci (viz Přehled ke dni) 
a v případě potřeby je můžete změnit. Při spuštění programu se do data přehledu nastaví dnešní datum, 
rovněž tak při návratu do hlavní nabídky obrazovky při zavření editačního formuláře nebo tiskové sestavy. 

V souvislosti s touto změnou byly provedeny rozsáhlé změny v modulu Zaměstnanci, částečně má tato změna 
vliv i na moduly Žáci a Hospitace. 

 Upraven výpočet věku zaměstnance. Věk se nezaokrouhluje, ale zvyšuje se až v den narozenin. Výjimkou je 
zaokrouhlování věku při zobrazení nadcházejících narozenin. 

 V případě, že byl program ukončen na záložce Zaměstnanci, při jeho dalším spuštění se kontrolují narozeniny, 
platové postupy a termíny povinných zdravotních prohlídek už při náběhu hlavní nabídky. 

 Karta zaměstnance: data se do podformulářů, které jsou umístěny v záložkách, načítají až v momentě 
překliknutí na odpovídající záložku, nikoliv hned při otevírání formuláře. To má za následek rychlejší otevření 
karty zaměstnance. 

 Karta zaměstnance: nové údaje Vychovatel, Odborná kvalifikace, Učitel ZŠ a Kategorie nepedagogických 
pracovníků; mají vliv na tiskové sestavy, které slouží jako podklady pro výroční zprávu. V této souvislosti byly 
provedeny drobné změny v rozvržení údajů v editačních formulářích (řádkový i celoobrazovkový).  



 Karta zaměstnance, záložka Školení: nový údaj Školící instituce. 

 Karta zaměstnance: bylo doplněno tzv. podmíněné formátování u některých důležitých údajů. Textová políčka 
s podmíněným formátováním jsou v případě chybně zadané hodnoty nebo hodnoty chybějící vybarvena 
žlutou barvou. 

 Platové výměry: úvazek se nyní počítá (i tiskne) na 3 desetinná místa. 
 
Obecné 

 Při ukončování programu se nyní zobrazuje informační okno o zálohování databází. 
 

Verze 13.57 
 
Žáci 

 MŠ: 

 Výkaz S1-01: opravena kontrola nevyplněných tříd; nyní již nemusí být vyplněna třída u žáků, kteří ještě do 
školy nenastoupili (např. jsou zadáni v kartě žáka, ale datum příchodu do MŠ je až v příštím školním roce). 
Rovněž byly opraveny některé datové zdroje pro S1-01. 

 Některá tlačítka na záložce Žáci byla přístupna, i když v režimu MŠ přístupna neměla být. Opraveno. 

 MŠ, ZŠ, SŠ: 

 Matrika: zrušen nepoužívaný údaj datakt (Datum aktualizace) ve všech číselnících ÚIV. Tento údaj neměl 
v kontextu sběru dat z matriky žádný smysl. Dále byly provedeny odpovídající změny v editaci, tj. byly 
změněny datové zdroje pro rozbalovací nebo výběrové seznamy, které jsou navázány na číselníky ÚIV. Viz 
třídní výkazy, karta žáka, matrika. 

 Matrika: změněn způsob práce s údajem datkp (Datum ukončení platnosti záznamu). Předtím mohla být 
v tomto údaji hodnota 31.12.2999, která určovala, že záznam je platný. Nyní je v platnosti pouze ten 
záznam, u kterého není uveden datum konce platnosti, nebo datum konce platnosti je větší, než datum, 
ke kterému jsou záznamy zpracovávány (typicky je to datum odeslání sběru dat). 

 
Zaměstnanci 

 Významná novinka: Karta zaměstnance: nové údaje Datum nástupu a Datum výstupu. V příštích verzích 
programu tyto údaje svým významem plně nahradí stávají údaj Aktivní (zaškrtávací políčko). Proto je nanejvýš 
nutné, aby datum nástupu a výstupu bylo správně vyplněno. Datumy jsou mnohem flexibilnější, mj. umožňují 
zjistit stav zaměstnanců k libovolnému datu. Údaje Datum nástupu a Datum výstupu budou využity např. při 
přípravě podkladů pro výroční zprávu. 

 
Verze 13.56 
 
Žáci 

 Významná novinka: MŠ, tisk podkladů pro výkaz S1-01: viz tlačítko Výkaz S1-01 na záložce Žáci. S touto 
změnou souvisí následující úpravy programu: 

 Karta žáka: nové údaje Ind.i. (Individuální integrace), Omezená délka docházky, Vzdělávání podle §34 
odst.9 (vše pro tabulku III); Externí žák ve třídě v DD, DgÚ (pro tabulku VIII); Financování (pro tabulku IX); 
Dodatečný odklad ŠD (pro dodatek A) 

 Karta žáka: změna datového zdroje pro rozbalovací seznam Vyučovací jazyk (pro tabulku III) 

 Karta žáka: do řádkového formuláře doplněn sloupec Kvalifikátor státního občanství (pro tabulku XXI) 

 Významná novinka: ZŠ: zrušen modul pro tisk zahajovacího výkazu, protože zahajovací výkaz se tiskne přes 
webové rozhraní MŠMT po odeslání dat z matriky žáků. 

 MŠ, ZŠ: Tisk, Evidenční přehledy: tiskové sestavy lze nyní třídit i podle data narození; před tiskem nutno 
obnovit seznam třídících údajů pomocí tlačítka Obnovit standardní nastavení a pak upravit seznam třídících 
údajů, např. Třída, Datum narození 

 MŠ, ZŠ: Tisk, Evidenční přehledy: nová tisková sestava 0022 Poř. číslo, příjmení a jméno, datum narození, 
věk, adresa 

 
Zaměstnanci 

 Pracovní smlouvy: opraven tisk bodu I.3, předtím se tiskl pouze první řádek textu. 
 
Obecné 



 Zrušen modul pro odesílání hlášení o chybě v programu. 

 
Verze 13.55 

Žáci 

 MŠ, Karta žáka: v některých případech se nezobrazovalo tlačítko Přidat pro přidání informací o zákonném 
zástupci na záložkách Otec a Matka; opraveno.  

 Doplněna nápověda pro podmodul Pořádané akce, finanční účty. 

 
Verze 13.54 
 
Žáci 

 ZŠ, Zápis do 1. ročníku: po aktualizaci záznamu se zobrazovalo chybové hlášení, opraveno. 

 Významná novinka: rozšířen podmodul Pořádané akce, finanční účty. Výdej z finančních účtů žáků se nyní 
vždy váže k určité akci. Doplněny tiskové sestavy týkající se pořádaných akcí. 

 
Verze 13.53 
 
Žáci 

 Matrika: aktualizován číselník xRAPD. Opět je povolena hodnota xODHL = 010 (Mateřská škola). Tj. zpět na 
stromy... :-( 

 ZŠ, Zápis do 1. ročníku: při přechodu na jiný záznam se zobrazovalo chybové hlášení, opraveno.  

 ZŠ, Zápis do 1. ročníku, záložka Společné, údaj Předchozí působiště (xODHL): při zápisu se nyní opět 
automaticky doplňuje Mateřská škola. Bylo to tak v prapůvodní verzi sběru, pak to v ÚIV změnili na Jiné 
(xODHL = 900), no a teď to zase vrátili na Mateřská škola. Zbytečná práce... :-( 

  



Verze 13.52 
 
Žáci 

 MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ - Karta žáka: doplněna editace údajů o trvalém bydlišti. Též byly rozšířeny možnosti při 
kopírování údajů o trvalém bydlišti. 

 MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ - Matrika: aktualizován číselník xRAUJ. 

 MŠ - Karta žáka: do řádkového formuláře byl doplněn údaj Místo narození. Do podformuláře Navštěvované 
školy doplněn údaj Školní vzdělávací program. 

 MŠ - tisková sestava Evidenční list: doplněny údaje Místo narození a Trvalé bydliště. V tabulce Navštěvované 
školy na konci první strany evidenčního listu se tiskne i školní vzdělávací program, pokud je vyplněn, viz Karta 
žáka. 

 ZŠ - Zápis do 1. ročníku: opravena tisková sestava Podklady pro výkaz S53-01, viz tabulka I. 
 
Kontakty 

 Podobně jako v kartě žáka byly i v kontaktech (celoobrazovkový formulář) rozšířeny možnosti při kopírování 
údajů o trvalém bydlišti. 

 
Zaměstnanci 

 Karta zaměstnance, Aprobace: do výběrového seznamu aprobací přidán záznam 1. stupeň ZŠ, viz záložka 
Pracovní smlouvy + aprobace, oddíl Co může učit. Tato změna má vliv na tisk podkladů pro výroční zprávu. 

 Karta zaměstnance: doplněna záložka Školení pro vedení evidence školení. Informace z této evidence vstupují 
do tisku podkladů pro výroční zprávu. 

 Pracovní smlouvy, údaj Platnost do: nyní lze vyplnit buď datum ukončení platnosti smlouvy, nebo libovolný 
textový popis. 

 
Verze 13.51 
 
Zaměstnanci 

 Karta zaměstnance, řádkový formulář: jako pozůstatek z ladění programu se zobrazovalo číslo záznamu, 
opraveno. 

 
Aktualizace programu 

 Pomocný program pro aktualizaci programu KESupdate.exe byl upraven tak, aby v případě, že operační 
systém vrací síťové cesty k souborům ve tvaru UNC, tyto cesty interně nahradil logickými cestami podle 
mapování síťových disků. 

 
Verze 13.50 
 
Významná aktualizace 

 Do zkušebního provozu byl uveden nový programový modul Hospitace. S touto novinkou souvisí rozsáhlejší 
změny v nápovědě. Jestliže budete chtít používat modul Hospitace, nezapomeňte si nastavit přístupová práva, 
viz záložka Systém, tlačítko Přístupová práva. 

 
Verze 13.23 
 
Žáci 

 ZŠ, Klasifikace: nefungoval tisk katalogového listu, opraveno. 

 Průběžná klasifikace a docházka: export tiskových sestav do formátu SNP je nahrazen exportem do formátu 
PDF. 

 
Systém 

 Přístupová práva: doplněny moduly Texty a Rozpočet. 
 
Obecné 

 Formát SNP (Snapshot Viewer) již nadále nepodporujeme. Program Snapshot Viewer není zahrnut 
v instalačním balíčku. 



Verze 13.22 
 
Zaměstnanci 

 Aktualizovány tarifní tabulky. Opravený číselník se načte automaticky při prvním spuštění programu po 
aktualizaci na verzi 13.22. 

 
Pošta 

 Zkušebně upraven tisk obálek. Před tiskem obálek lze pomocí zaškrtávacího políčka Zásobník s obálkami 
nastavit sestavy A6 (11x16cm) a A6 (11x22cm) tak, aby se tiskly na výšku. Před tiskerm nutno ve vlastnostech 
tiskárny vybrat odpovídající zásobník papíru. 

 
Tiskové sestavy 

 Změněno pořadí záložek v pásu karet při náhledu tiskové sestavy. První záložka zleva je nyní Doplňky, druhá 
Náhled. 

 
Aktualizace 

 Neaktualizovala se příručka s výčtem posledních novinek Novinky.pdf, opraveno. Pěkná chybka... :-) 

 

Verze 13.21 
 
Žáci 

 ZŠ, SŠ: 

 Zápis do 1. ročníku: opraveno automatické doplňování hodnot do nových záznamů v údajích Předchozí 
působiště a Zahájení docházky. 

 
Zaměstnanci 

 Karta zaměstnance: nový údaj Prevent. prohlídka (datum ve tvaru MM.RRRR) slouží ke sledování termínu 
nejbližší povinné preventivní zdravotní prohlídky. S touto novinkou souvisí následující úpravy a změny 
v programu: 

 změny v rozmístění tlačítek na záložce Zaměstnanci 

 nové tlačítko Preventivní prohlídky; po kliknutí na toto tlačítko se zobrazí seznam plánovaných prohlídek na 
nejbližší 3 měsíce; v zápatí formuláře lze kliknutím na tlačítko Tisk vytisknout seznam plánovaných 
prohlídek 

 záložka Systém, tlačítko Nastavení programu: nové zaškrtávací políčko Preventivní zdravotní prohlídky 

 když je v kartě zaměstnance nastaven kurzor na údaji Prevent. prohlídka, lze stiskem klávesy + (plus) 
na numerické klávesnici zvětšit datum o jeden rok; kliknutím na klávesu – (minus) se datum o jeden rok 
zmenší 

 
Inventarizace 

 Práce s inventářem: doplněna kontrola po zadání data vyřazení. Datum vyřazení nesmí být menší, než 
datum pořízení. 

 
Verze 13.20 
 
Žáci 

 ZŠ: 

 Tisk vysvědčení: v náhledu tiskové sestavy nefungovalo tlačítko Zavřít, opraveno. 

 Zápis do 1. ročníku: opraven datový zdroj pro sestavu Podklady pro výkaz S 53-01. 

 
Verze 13.19 
 
Zaměstnanci 

 Aktualizovány tarifní tabulky pro aprobované pracovníky. Opravený číselník si načtěte pomocí volby Číselníky, 
Tarifní tabulky (oddíl Zaměstnanci), tlačítko Import aktualizovaných tarifních tabulek. 

 
Inventarizace 

 Práce s inventářem: drobné úpravy v tiskové sestavě Návrh k odpisu. 



 
Obecné 

 Příprava databázové části pro modul Hospitace (vzorové číselníky a datové tabulky). 

 
Verze 13.18 
 
Žáci 

MŠ: opraven tisk podle členění. Chyba byla v datovém zdroji, chybějící pole ID. 

 
Verze 13.17 
 
Zaměstnanci 

 Drobná úprava v tiskové sestavě Dohoda, viz bod 5. Původně Způsob vyplácení mzdy, nyní Způsob vyplácení 
odměny. 

 
Verze 13.16 
 
Inventarizace 

 Práce s inventářem: nebylo možné opravovat záznamy, opraven datový zdroj. 

 
Verze 13.15 
 
Zaměstnanci 

 Pracovní smlouvy: upravena tisková sestava Pracovní smlouva. Nyní by měl správně fungovat i export sestavy 
do Wordu. 

 Dohody:  

 doplněn nový typ Dohoda o provedení práce - vedlejší hospodářská činnost 

 upravena tisková sestava Dohoda  
 
Inventarizace 

 Opravy v číselníku Kategorizace majetku. Číselník si zaktualizujte pomocí volby Číselníky, Kategorizace 
majetku (oddíl Inventarizace), tlačítko Import vzorového číselníku v levém dolním rohu formuláře. 

 
Verze 13.14 
 

 Tisk inventarizace: V případě potřeby lze v záhlaví tiskových sestav vytisknout číslo organizace. Tisk se 
nastavuje pomocí zaškrtávacího políčka V záhlaví tisknout číslo organizace. Toto zaškrtávací políčko je 
umístěno ve formuláři pro tisk sestav z inventury, viz oddíl Nastavení tisku. Číslo organizace se nastavuje 
v políčku vlevo od zmíněného zaškrtávacího políčka. 

 
Verze 13.13 
 

 Žáci, MŠ: 

 Tisk, Evidenční přehledy: podle vzoru ze ZŠ byly do programu doplněny nové tiskové sestavy 000 a 0001. 

 Tisk, Evidenční přehledy, Docházkový list: do sestavy doplněn součtový řádek za třídu. 

 
Verze 13.12 
 

 Tisk inventarizace: V případě potřeby lze v záhlaví tiskové sestavy Soupis vytisknout předtisk pro podpisy 
předsedy a členů inventarizační komise. Tisk se nastavuje pomocí zaškrtávacího políčka SOUPIS: v záhlaví 
tisknout oddíl „Inventarizační komise“. Toto zaškrtávací políčko je umístěno ve formuláři pro tisk sestav 
z inventury, viz oddíl Nastavení tisku. 

 



Verze 13.11 
 

 Tisk inventarizace: na základě požadavku několika uživatelů byl změněn způsob tisku začátku a konce 
současné inventury. 

 Opravena inicializace databáze pro rozpočet. 

 
Verze 13.10 
 Zaměstnanci: aktualizovány tarifní tabulky. Opravený číselník si načtěte pomocí volby Číselníky, Tarifní 

tabulky (oddíl Zaměstnanci), tlačítko Import aktualizovaných tarifních tabulek. 

 

Verze 13.09 
 

 Žáci - MŠ: opravené datové zdroje pro finanční účty. 

 Obecné: protože se přece jen našel zákazník, který používal moduly Rozpočet a Texty, byly tyto moduly do 
programu vráceny. 

 
Verze 13.08 
 

 Inventarizace: při přidávání nových záznamů není nutno vyplňovat údaje Klasifikace a Kategorie majetku. 
Program zařadí nové položky do evidence i bez zadání uvedených informací. Ohledně kategorizace majetku se 
řiďte platnou legislativou, případně požadavky vašeho zřizovatele, či jiných nadřízených orgánů. 

 Tiskové sestavy: do tlačítkových lišt byla doplněna tlačítka pro export sestav do Wordu (RTF) a Excelu (XLS). 
V pásu karet je nyní při náhledu sestavy zobrazena karta Náhled s rozšiřujícími volbami pro tisk sestav. 

 
Verze 13.07 
 

 Inventarizace, tiskové sestavy: jestliže bylo vyplněno pouze doplňkové inventární číslo (za lomítkem), v tiskové 
sestavě se zobrazovala chyba. Program je nyní upraven tak, že inventární číslo se vytiskne i v případě, že hlavní 
inventární číslo (před lomítkem) není vyplněno. V takovém případě je na začátku inventárního čísla zobrazeno 
lomítko, za lomítkem se tiskne doplňkové inventární číslo. 

 
Verze 13.06 
 

 Po přechodu na verzi 13.05 se při náhledu tiskových sestav nezobrazovaly tlačítkové lišty, opraveno. 

 Hlavní zavírací tlačítko programu je aktivní pouze v úvodní nabídce programu, tj. program nelze ukončit, když 
je zobrazen libovolný editační formulář nebo tisková sestava. 

 Tiskové sestavy lze exportovat do formátu PDF, viz tlačítko Export do PDF v tlačítkové liště při náhledu 
sestavy. Zároveň byla zrušena volba Propojení programů Office. 

 
  



Verze 13.05 
 

 Přechod z MS Access 97 na MS Access 2007. Formát databází je nyní ACCDB, původně byl MDB. 

 Přechod na vyšší rozlišení monitorů, minimální rozlišení 1024x768. 

 Tlačítkové lišty jsou nyní přístupné na záložce Doplňky v pásu karet. Pás karet = Ribbon. Pro otevření/zavření 
pásu karet slouží klávesová zkratka CtrlF1. Stejného efektu lze dosáhnout poklepáním na záložce Doplňky.  

 Editace tabulek: zpřístupnění všech znaků UNICODE. 

 Automatické internetové aktualizace programu. 

 Inventarizace: doplněna doplněna kategorizace majetku, včetně hromadných změn pro rychlé zavedení 
kategorizace; viz tlačítko Zařazení do kategorií. 

 Inventarizace: do sestav z inventury Soupis a Inventarizační zápis doplněno datum zahájení inventury. 

 Žáci, Matrika (ÚIV): rozsáhlé úpravy pro sběr dat (přidání nového žáka, zápis do první třídy, třídní výkazy, 
karta žáka, důležité údaje, přechod do nového školního roku). 

 Žáci: finanční účty žáků = jednoduché "účetnictví", tj. příjmy a výdaje. 

 Zrušen modul ROZPOČET. 

 Zrušen modul TEXTY. 
 

Více informací o pásu karet najdete na dalších stránkách.  



Hlavní nabídka programu Relax-KEŠ 
 

 
  



Pás karet (Ribbon) 
 

 
 
 

 
 
 

 
 


