Nápověda
elektronické KCVJS

S ČÍM CHCETE POMOCI?

1

Přihlašovací údaje si pamatuji, jak se přihlásím?

2

Přihlašovací údaje jsem zapomněl, neznám je.

3

Chci zaregistrovat sebe (fyzická osoba - učitel)

4

Chci zaregistrovat organizaci (školu),
(registruje ředitel / zástupce)

5

Jsem učitel a chci se přihlásit na vzdělávací
program

6

Jsem ředitel/zástupce a chci přihlásit učitele na
vzdělávací program

2

JIŽ MÁM ÚČET EKCVJS
PŘIHLÁŠENÍ / REGISTRACE

1
Přihlašovací údaje si pamatuji
Přihlaste se zde a zadejte přihlašovací údaje (jméno a heslo).

2
Přihlašovací údaje jsem zapomněl, neznám je.
Přejděte na okno přihlášení a zadejte do pole E-mail vaší
e-mailovou adresu, kterou jste použili v minulosti při
registraci. Na zadaný e-mail vám budou zaslány přihlašovací
údaje. Poté se již můžete přihlásit pomocí standardního
přihlašovacího formuláře. Po přihlášení doporučujeme heslo
změnit (v menu položka Přihlašovací údaje)
Pozn. Pokud jste učitel (osoba) zadávejte váš osobní e-mail.
Pokud chcete zjistit přihlašovací údaje školy, zadejte email
školy. Pokud vám žádné přihlašovací údaje na e-mail nepřijdou,
je možné, že ještě nejste registrováni. Raději kontaktujte
IT oddělení KCVJŠ (it@kcvjs.cz, 377 350 417).

3

NEMÁM ÚČET NA EKCVJS,
CHCI SE ZAREGISTROVAT

3
Chci zaregistrovat sebe (fyzická osoba - učitel)
Přejděte na registrační formulář zde a vyplňte povinné údaje.
Po vyplnění formuláře a jeho potvrzení vám bude zasláno na
váš e-mail potvrzení o registraci. Poté se můžete přihlásit zde.
Po přihlášení proveďte souhlas s GDPR, abychom mohli
zpracovávat vaše osobní údaje. Pokud jste učitel, je nutné
přiřadit váš účet k vaší organizaci, tedy škole, aby bylo
možné při objednávání seminářů zvolit, že plátcem je škola.
V menu zvolte Info o zaměstnavateli a do vyhledávacího pole
vložte IČO školy a vyhledejte organizaci. Poté potvrďte
tlačítkem Registrovat. Tímto jste přidruženi k vaší organizaci.

4
Chci zaregistrovat organizaci (školu),
(registruje ředitel / zástupce)
Přejděte na registrační formulář zde a vyplňte povinné údaje.
Po vyplnění formuláře a jeho potvrzení vám bude zasláno na
zadaný e-mail potvrzení o registraci. Poté se můžete přihlásit
zde.
Z pozice ředitele/zástupce můžete přihlašovat na akce učitele
a mít tak komplexní přehled o všech objednávkách a historii
absolvovaných akcí. Více informací najdete dále.
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5

JSEM UČITEL A CHCI SE PŘIHLÁSIT NA
VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Podmínky pro přihlášení na vzdělávací program
1. Mám vytvořen uživatelský účet na www.kcvjs.cz
(více o registraci na straně 4)

2. Mám udělen souhlas s GDPR
3. Jsem přiřazen pod danou organizaci / školu

Postup
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Přihlásím se do elektronického eKCVJS zde
V levém menu vyberu Nová přihláška
Vyhledám vzdělávací program a klepnu na jeho název
Klepnu na tlačítko Objednat
Vyberu fakturační údaje (platím si sám nebo organizace)
Klepnu na Dokončit rezervaci

Přihlásit vás na vzdělávací program může i nadřazený subjekt,
zpravidla škola (tj. ten kdo spravuje účet organizace – ředitel/zástupce).
Pokud se tak stane, dozvíte se o tom prostřednictvím e-mailu potvrzující
přihlášení.
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JSEM ŘEDITEL A CHCI PŘIHLÁSIT
UČITELE NA VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Podmínky pro přihlášení učitele na vzdělávací program
1. Mám vytvořen uživatelský účet organizace (školy) na
www.kcvjs.cz (více o registraci na straně 4)
2. Musím mít zařazeného učitele v sekci přidružené osoby
(více na str. 7)

Postup
1.
2.
3.
4.

Přihlásím se do elektronického eKCVJS zde
V levém menu vyberu Nová přihláška
Vyhledám vzdělávací program a klepnu na jeho název
Klepnu na tlačítko Objednat
5. Vyberu učitele ze seznamu přidružených osob (pokud je
seznam prázdný, je potřeba osoby přidat do seznamu přidružených
osob, viz dále)

6. Vyberu u daného učitele způsob placení (samoplátce nebo
hradí organizace)
7. Klepnu na Objednat

6

NAVRHOVANÉ A PŘIDRUŽENÉ OSOBY
Navrhované osoby
Jsou osoby (vaši zaměstnanci, učitelé), kteří jsou již zaregistrování
v eKCVJS a kteří se přiřadili pod vaši organizaci (školu). Takové osoby
pak můžete (z pozice vedení školy) přiřadit k tzv. přidruženým osobám
a tyto osoby následně přihlašovat na vzdělávací akce.
Pokud jste přihlášení pod účtem organizace (školy) a v sekci
Navrhované osoby nevidíte v seznamu žádnou osobu, je nutné, aby se
daná osoba zaregistrovala, nebo jí můžete zaregistrovat sami.

Přidružené osoby
Jsou osoby (učitelé), které byly přiřazeny pod danou organizaci (školu)
a které může ředitel / zástupce této organizace přihlašovat na vzdělávací
programy KCVJŠ. Stejně tak může u těchto osob měnit jejich osobní
údaje, kontrolovat přehled přihlášek či absolvovaných akcí.

Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola Plzeň, it@kcvjs.cz | +420 377 350 417

7

