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Zápis informací o individuální
letní odborné praxi
Návod podrobně popisuje postup při zápisu informací o termínu a místě konání individuální letní odborné praxe
studentů Hotelové školy Praha 10, Vršovická 43.
Vstup do aplikace pro zápis údajů

Evidence IPX
je možný z osobního počítače PC, tabletů i mobilních telefonů Android, iOS a Windows.
Níže uvedené obrázky a jejich konkrétní grafická podoba se mohou v závislosti na zařízení, operačním systému,
webovém prohlížeči i jeho verzi mírně lišit.
V případě, že nebude možné úspěšně zapsat údaje do aplikace Evidence IPX, kontaktujte:
-

pro zapomenuté uživatelské heslo / reset hesla
Ing. Daniel Kuchyňka (KuchynkaD@shs.cz)
pro technické potíže s aplikací (chybějící základní údaje o studentovi po přihlášení, nemožnost zapsat údaje,
jiné potíže s aplikací)
Ing. František Hůlka (HulkaF@shs.cz)

1. V osobním počítači PC, tabletu nebo v mobilním telefonu s OS
Android, iOS nebo Windows otevřete webovou stránku:

http://ipx.shs.cz
Po načtení stránky dojde po několika sekundách k automatickému
přesměrování na webovou aplikaci Evidence IPX.
Pokud k automatickému přesměrování nedojde, klikněte na logo
školy uprostřed stránky.
Některým z uvedených způsobů dojde k přesměrování na stránku
https://web.powerapps.com/apps/daf6284c-c39a-4967-849b-b5232451a9cc.
2. Přístup do aplikace je chráněn jménem a heslem.
Pro ověření uživatelů aplikace a jejich identifikaci byly zvoleny
přihlašovací údaje shodné jako pro přístup do školní schránky
elektronické pošty Microsoft Office 365 pro školy.
Každý student se přihlásí jménem a heslem ve tvaru:

prijmeniXXX@sudent.shs.cz
kde:
-

prijmeniXXX je shodné s uživatelským účtem pro přístup do
školní počítačové sítě a je tvořeno:
o celým příjmením uživatele (bez diakritiky)
o trojmístným číslem XXX obsahujícím většinou číslici
1 (výjimečně 2)+dvojčíslí roku nástupu do prvního
ročníku školy (příklad: 117, 116, 115 apod.)
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3. K ověření uživatele je kromě uživatelského jména použito heslo
odpovídající tomuto uživatelskému jménu.
Heslo je stejné, jako uživatel používá k danému uživatelskému
jménu při přihlášení do školní e-mailové schránky.
Důležité upozornění:
- hesla studentů 1. a 2 ročníku – byla ponechána ta, která
jsou aktuálně platná a studenti 1. a 2. ročníku s těmito
jmény a hesly pracují v rámci výuky odborných předmětů
- hesla studentů 3. ročníku – byla v den předcházející
termínu zápisu údajů do evidence změněna (!)
- každému studentu 3. ročníku bylo nastaveno heslo, které je
uvedeno na papírku obsahujícím základní pokyny pro zápis
a předaném prostřednictvím třídního učitele cca 3-5 dní
před termínem zápisu údajů praxe
4. Při prvním přístupu do aplikace pod konkrétním uživatelským
jménem dojde v kontextu uživatele k napojení na databázi údajů
o letní praxi.
Každý student musí při prvním přihlášení a vstupu do aplikace
Evidence IPX souhlasit s připojením aplikace na databázový server.
V dialogu dle tohoto obrázku (nebo obdobném na jiných zařízeních)
klepněte na tlačítko Povolit.

5. Po připojení k databázi dojde k načtení úvodní stránky aplikace.
Po seznámení se základními informacemi klepněte na tlačítko

VSTUPTE
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6. Při otevírání aplikace dochází k načítání jména studenta, případně již
zapsaných dat o praxi studenta.
Toto připojení může (v závislosti na aktuálním vytížení internetové
linky Hotelové školy) trvat několik sekund (výjimečně až cca 10
sekund).

TRPĚLIVĚ VYČKEJTE NA NAČTENÍ DALŠÍ STRÁNKY.

7. Stránka „Informace o praxi“ zobrazí základní informace o studentovi
a případně již dříve zapsané informace o praxi.
Pokud tyto informace chcete opravit nebo doplnit, stiskněte tlačítko

UPRAVIT.
Korektní načtení další stránky může (v závislosti na aktuálním
vytížení internetové linky Hotelové školy) trvat několik sekund
(výjimečně až cca 10 sekund).

TRPĚLIVĚ VYČKEJTE NA NAČTENÍ DALŠÍ STRÁNKY.

8. Stránka „Zápis informací o praxi“ umožňuje v editovatelných polích
zapsat požadované informace o letní odborné praxi.
Vyplňte všechny požadované informace.
Položky nejsou kontrolovány na správnost dílčích vložených dat.
Pro korektní zápis informací o letní odborné praxi je nutné

vyplnit všechny položky.
UPOZORNĚNÍ:
Věnujte pozornost správnému vyplnění data – viz další krok
návodu.
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9. UPOZORNĚNÍ:
Z technických důvodů, které bohužel není možné změnit,
je kalendář zobrazený při vkládání data formátován britským
formátem data – první den v týdnu je neděle (!).

Věnujte zvýšenou pozornost
správnému vyplnění data
začátku a konce praxe!

10. Po vyplnění položek uložte zapsané informace stisknutím tlačítka

ZAPSAT.
Pokud chcete opustit formulář bez uložení informací, stiskněte
červený křížek v pravém horním rohu formuláře.

11. Aplikace znovu zobrazí stránku „Informace o praxi“.
Pokud jste v předchozím kroku uložili vyplněné data, jsou zde
zobrazena.
Zkontrolujte znovu správnost vložených informací.
V případě, že je potřeba některé informace opravit, případně
doplnit, pokračujte v úpravě dat stisknutím tlačítka UPRAVIT.
V případě, že je vše v pořádku, zavřete aplikaci běžným způsobem,
případně ukončete červeným křížkem v pravém horním rohu
formuláře.

