CFA - Návod pro školy - nové funkcionality k 3.1.2022
verze 29.12.2021
.
K 3.1.2022 bude pro všechny školy zprovozněna nová část aplikace CFA pro školy, která podporuje odesílání
souborů s pozitivními výsledky AG testů, rizikovými kontakty nebo podklady pro ohniskové testování. Nová
část aplikace zároveň obsahuje nové rozhraní pro zápis souhrnných výsledků testů.
Přístupová adresa (URL) nové části aplikace je https://cfa.uzis.cz/school
Spolu se zavedením nové části aplikace CFA byl pro každou školu vygenerován nový login. Každá škola
má svůj vlastní login:

Uživatelské jméno = REDIZO školy, pokud neznáte, najdete
na https://rejstriky.msmt.cz/rejskol - jde o devítimístný číselný kód, vypadá např. jako 600001234

Heslo = unikátní přístupový kód školy,

doposud používaný v CFA při zadávání

souhrnných výsledků testů, jde o osmimístný kód velkými písmeny, vypadá např. jako XVGHJHK
Poznámka k původní části CFA
Přístupová adresa (URL) původní části aplikace pro zápis souhrnných výsledků testů je https://cfa.uzis.cz .
Po přihlášení původním loginem "msmt" bude stále k dispozici původní část aplikace CFA pro vkládání
souhrnných výsledků testů. Stejná funkcionalita bude ale dostupná i v nové části aplikace, takže školy již
nadále nemusí původní přístupovou adresu a login "msmt" používat.
Upozornění: nový login funguje pouze na nové přístupové adrese https://cfa.uzis.cz/school, nefunguje na
původní přístupové adrese https://cfa.uzis.cz.

Přihlášení do CFA - nová část
1. Navštivte adresu https://cfa.uzis.cz/school
2. Zadejte přihlašovací údaje

Uživatelské jméno = REDIZO školy, pokud neznáte, najdete
na https://rejstriky.msmt.cz/rejskol - jde o devítimístný číselný kód, vypadá např. jako 600001234

Heslo = unikátní přístupový kód školy,

doposud používaný v CFA při zadávání
souhrnných výsledků testů, jde o osmimístný kód velkými písmeny, vypadá např. jako XVGHJHK

3. Klikněte na tlačítko Přihlásit

Časté chyby při přihlášení
•

•

přihlašování se na přístupové adrese původní části aplikace CFA na
https://cfa.uzis.cz, kde neplatí nový login, pouze původní login
"msmt"
přihlašování se na nové přístupové adrese nové části aplikace CFA
na https://cfa.uzis.cz/school původním loginem "msmt", který platí
pouze na původní adrese

Hlavní obrazovka nové části CFA

Hlavní obrazovka zobrazuje přehledy a dává přístup k oběma funkcionalitám nové části CFA. Poznámka:
červené a žluté označení částí obrazovky je jen pro ilustraci v manuálu, v aplikaci není.
1. odesílání souborů s pozitivními výsledky AG testů, rizikovými kontakty nebo podklady pro
ohniskové testování - červeně označené sekce
Poznámka: pro tuto funkcionalitu se v nové části CFA často využívá zkrácený název "soubor" vložit soubor, přehled souborů, ...
2. odesílání záznamů o souhrnných výsledcích testování - žlutě označené sekce
Poznámka: pro tuto funkcionalitu se v nové části CFA často využívá zkrácený název "záznam" vložit záznam, přehled záznamů, ...
Pro obě funkcionality hlavní obrazovka obsahuje tlačítko pro vložení nového souboru/záznamu (modrá
tlačítka vpravo nahoře) a přehled již zadaných souborů/záznamů.

Časté chyby při přihlášení
•

Omylem jste se přihlásili do původní části
aplikace CFA na https://cfa.uzis.cz, původním
loginem "msmt", uloženým v paměti vašeho
prohlížeče. Zkontrolujte adresu, odhlašte se
přihlašte se znovu na

https://cfa.uzis.cz/school

Vložení nového souboru
s pozitivními výsledky AG testů, rizikovými kontakty nebo podklady pro ohniskové testování
1. Na hlavní obrazovce klikněte na Vložit soubor v pravé horní části.

2. Vyplňte formulář, hvězdičkou označené jsou povinné položky.

Při výběru kategorie Rizikové kontakty jsou zobrazeny dodatečná pole pro informace o pozitivní osobě.

Vyberte Kategorii, odpovídající scénáři použití
Pozitivní výsledky AG testů
Rizikové kontakty
Ohniskové testování PCR
Pole Datum testování je povinné a používané pouze pro kategorii Pozitivní výsledky AG testů. Pole
umožňuje pohodlné zadávání pomocí kalendáře. Není možné uložit záznam s budoucím datem. Vložení
několika záznamů za den je možné, stejně tak je možné zadávat záznamy zpětně, s dřívějším datem.
Pole pro záznam jména, příjmení a rodného čísla pozitivní osoby jsou povinné a používané pouze pro
kategorii Rizikové kontakty.
Pole soubor slouží k vložení souboru se seznamem žáků. Pole podporuje pouze soubory MS Excel (xlsx a
csv) a maximální velikost souboru je 0.5MB.
Povinná pole Kontaktní osoba, Email a Telefonní číslo prosím vždy vyplňujte kontakty na pracovníka
školy, který soubor vkládá, ne na oficiální kontakty školy nebo vrátnici a rozhodně ne na pozitivní nebo jiné
žáky nebo zákonné zástupce. Kontakty slouží pro případné upřesnění nebo operativní vyřešení problému s
daty v souboru. Aplikace CFA si zapamatuje zadané kontakty a při vkládání příštího souboru je předvyplní.
V poli Komentář k souboru napište poznámku pro dispečink, pokud jde o nějaké mimořádné podmínky,
např. jste si vědomi nedostatků v datech nebo jde o opravu vráceného souboru.
Kliknutím na Odeslat dojde k odeslání souboru ke zpracování dispečinku KHS. Po odeslání již soubor
nebude z bezpečnostních důvodů dostupný.

Úprava vloženého souboru
1. Pokud je zaslaný požadavek (záznam) stále v původním stavu Nový, je možné tento záznam
upravit.
2. Úpravu je možno provést v Přehledu souborů na hlavní stránce kliknutím na zelenou ikonu s tužkou.

Kontrola stavu souborů
1. V Přehledu souborů na hlavní stránce vidíte Stav souboru.
• Nový - vložený vámi, zatím nezpracovaný
• Přijatý - ve zpracování na straně dispečinku KHS
• Vyřízený - zpracovaný OK nebo s průchozími chybami, v detailu záznamu uvidíte zprávu od
dispečinku
• Vrácený - nezpracovaný nebo zpracovaný s významnými chybami, v detailu záznamu uvidíte
zprávu od dispečinku. Opravte a pošlete opravený soubor jako další nový soubor.
2. Zobrazení detailu souboru je možno provést v Přehledu souborů na hlavní stránce kliknutím na
modrou ikonu s okem

Vložení nového záznamu
o souhrnných výsledcích testování
1. Na hlavní obrazovce klikněte na Vložit záznam v pravé horní části.

2. Vyplňte formulář, hvězdičkou označené jsou povinné položky.

Úprava vloženého záznamu
1. Úpravu je možno provést v Přehledu záznamů na hlavní stránce kliknutím na zelenou ikonu s
tužkou.

Přehled a detail záznamů
1. Zobrazení detailu záznamu je možno provést v Přehledu záznamů na hlavní stránce kliknutím na
modrou ikonu s okem

