1) Přihlášení (nebo registrace)
Při prvním vstupu do systému (klientského centra) je potřeba provést registraci, kterou provede
pouze jeden z rodičů. Prostřednictvím tohoto účtu pak budou probíhat všechny přihlášky. Postup je
obdobný, jako když nakupujete v e-shopu. Při dalších vstupech do systému už se jen jednoduše
přihlásíte pomocí mailu a hesla, které si nastavíte.
Registrace i přihlášení se provádí na stránce https://zslipence.iddm.cz/prihlaseni
Při prvním vstupu vyberete možnost „Nový účet“ a vyplníte jednotlivé položky:
•
•
•

email, který jste uvedli jako svůj kontaktní mail pro komunikaci se školou
heslo, které musí mít nejméně 8 znaků
jméno a příjmení

Odškrtnete v políčku, že nejste robot, a stisknete tlačítko „Registrovat“. Poté vám na e-mailovou
adresu, kterou jste uvedli, přijde mail s tzv. validačním odkazem. Kliknutím na něj potvrdíte, že daná
adresa je skutečně vaše, čímž proces registrace dokončíte.
Při příští návštěvě systému už bude vše jednodušší – na úvodní stránce vyberete možnost „Přihlášení“,
zadáte přihlašovací údaje (mail a heslo), které jste si nastavili, a kliknutím na „Přihlásit“ se dostanete
do systému raz-dva ... ☺

2) Zadání účastníků (nebo aktualizace údajů o účastnících)
Tento krok bude při prvním vstupu nejsložitější, protože je potřeba vyplnit kartu účastníka.
Účastníkem je vaše dítě, které pak budete chtít přihlásit na nějaký kroužek. Máte-li ve škole více dětí,
je potřeba založit kartu každému zvlášť. Účastníkem může být i dospělý, pokud se chce přihlásit na
kurz určený pro dospělé (např. balanční cvičení).
Nový účastník:
V první fázi přihlašování nového účastníka stačí sice vyplnit jen několik položek, abyste se v systému
dostali dál, ale nedoporučujeme to. Pro další práci (při přihlašování žáků do kroužků) bude zapotřebí
mít vyplněné všechny položky, proto je lepší vyplnit pečlivě všechny kolonky již při prvním kroku.
Pokud tak nyní neučiníte, můžete doplnit informace až při přihlašování dítěte do kroužků nebo se sem
vrátit a aktualizovat údaje v této sekci, je to ale vše již komplikovanější.
Je zřejmé, že některé kolonky jsou pro naše potřeby nepotřebné, ale systém je nastaven přednostně pro
Domy dětí a mládeže a pro ně jsou některé položky nezbytné (např. stát).
Postupujte tedy takto:
•
•
•
•

•

Základní údaje – je potřeba vyplnit všechny údaje, pouze zdravotní stav vyplňujete jen
v případě potřeby, ostatní položky teď nebo později vyplnit musíte (rodné číslo je nutné kvůli
výpočtu věku, stačí ale prvních šest cifer)
Kontakty – na kartě dítěte není potřeba vyplňovat, vyplňte jen v případě, že zakládáte kartu
plnoletého účastníka
První zástupce – vyplňte kontakt na toho rodiče, který je spíše k zastižení v případě nutnosti
o jméno a příjmení
o telefon
Druhý zástupce – vyplňte kontakt na druhého rodiče, případně jiného člena rodiny (babičku,
tetu, ...), kterého by škola kontaktovala v případě potřeby, pakliže by nebyl k zastižení první
zástupce
o jméno a příjmení (do závorky uveďte specifikaci, jestliže se nejedná o rodiče – např.
přítel matky, dědeček, starší plnoletý sourozenec apod.)
o telefon
Škola - uvedete název školy (Základní škola Praha-Lipence)

Vyplníte-li všechny výše uvedené položky, klikněte na tlačítko „Uložit“. Tímto způsobem můžete zadat
libovolný počet účastníků. Máte-li vytvořené karty pro všechny účastníky, které chcete přihlašovat na
kroužky, tedy pro všechny své děti, můžete vybírat kroužky...

3) Výběr kroužků pro přihlášení
V menu na horní liště vyberte položku „Kroužky“. Zobrazí se vám přehled všech kroužků, na které je
možné se přihlásit. Výběr můžete zúžit pomocí filtrů v pravé části obrazovky (podle zaměření, dne či
místa konání). Kliknutím na pole s kroužkem se zobrazí detailní informace o něm:
•
•
•
•

Popis kroužku – zde najdete anotaci kroužku, abyste si lépe představili jeho obsah
Základní údaje – přehled základních údajů o kroužku
Cena – přehled ceny za jednotlivá období
Přihlásit na kroužek – přehled všech účastníků, které jste do systému zadali i s informací, zda
je možné je přihlásit do daného kroužku:
o červeně se zobrazí text v případě, že účastníka není možné přihlásit (neodpovídá
nastaveným podmínkám, např. věk, pohlaví apod.)
o zeleně se zobrazí text „Účastníka můžete přihlásit“ v případě, že kroužek je pro
účastníka vhodný → přihlášení provedete kliknutím na tlačítko vpravo

4) Přihláška
Kliknutím na ikonku dveří jste se dostali do systému, ve kterém zadáváte předběžnou přihlášku do
kroužku. Přihlašování probíhá ve třech krocích:
1.

Přihláška
• Předpis platby – vyberete vhodnou variantu
• Odchod domů – odchod „V doprovodu“ volíte v případě, že se dítě po kroužku vrací
zpět do družiny
• Typ školy – vyberete Základní škola (v případě přihlašování dospělého vyberete
možnost „Nestudující“)
2. Údaje – některé jsou povinné, některé mohou být nepovinné a jsou nepřístupné
• pokud jste správně vyplnili v kartě účastníka, nyní jen zkontrolujete...
• v případě, že jste nevyplnili požadované údaje v kartě účastníka, nyní je potřeba je
doplnit ...
3. Podmínky – prosíme o udělení souhlasů a potvrzení seznámení s podmínkami účasti v
kroužku

Kliknutím na tlačítko „Přihlásit“ odešlete celou přihlášku do našeho systému, kde bude čekat na
schválení. Odpovědný pracovník pro koordinaci volnočasových aktivit pak stav přihlášky změní na
„Přihlášen“, „Zamítnuto“ či „Náhradník“.
Po potvrzení přihlášky dostanete emailem informaci o jejím schválení a také pokyny k platbě. Úhradu
proveďte prosím bezhotovostně na účet školy, nezapomeňte úvést vygenerovaný devítimístný kód.

5) Shrnutí
Na úvodní obrazovce (menu „Úvod“) najdete přehled všech účastníků, které jste do systému zadali, a
pod nimi u každého z nich přehled, na které kroužky jste je přihlásili. U každé přihlášky je uvedena
informace o jejím stavu (čeká na schválení, schválená apod.)

