
Instrukce k elektronickému p řihlašování žák ů k vybranému projektu 
 
Přihlásit se můžete některým z těchto způsobů: 

- ze školní sít ě - na disku S: - zvolte zástupce "Přihlášení_do_projekt ů" 
 
 
 
 

nebo 
 

- mimo školu  -  v prohlížeči zobrazte stránku www.gym-ul.cz,   
 klikněte na Průvodci: "Naši žáci v četně maturant ů" 
  zvolte odkaz "Přihlášení k vybranému projektu... " 
 
 
 
 
 

 
Vaše přihlašovací jméno a heslo  je shodné s tím, které máte do školní sítě... 
 
V nabídce vyberte některý volný projekt a stiskn ěte tlačítko „ Přihlásit se k projektu “ ... 

Poznámky: 
− Elektronické přihlašování nahrazuje papírové formuláře na nástěnkách. 

− Je umožněn pouze autorizovaný zápis = závazná volba; výběr je možno změnit do stanoveného 
termínu (= tlačítko „Odhlásit z projektu“ a výběr jiného). 

− Aplikace eviduje počet zapsaných žáků a hlídá dosažení maximálního počtu účastníků projektu; 
je tak zobrazován zbývající počet volných míst; v případě dosažení stanoveného maximálního 
počtu účastníků se daný projekt přestane zobrazovat v nabídce projektů k přihlášení. 

− Žáci, kteří mají problém s přihlášením do školní sítě (zapomněli heslo) se musí obrátit na 
správce sítě – O. Černý, kabinet IVT.  

− Žáci, kteří se účastní uzavřených projektů – kde zápis spolu se složením zálohy a doplatku za 
ubytování a cestu byl vybírán v dříve stanovených termínech – jsou již zapsáni.  

− Pokud jste byli některým vedoucím projektu pozváni k účasti, zjistíte to na stránce s výběrem – 
takový projekt si můžete, ale nemusíte zvolit. 

− Přihlašovat se můžete do 22. dubna 2011, 15.00 hod. 
− Žáci, kteří nebudou do uzávěrky zápisu přihlášeni k nějakému projektu, budou docházet ve 

dnech 9.-11. května 2011 do školy a bude pro ně připravena alternativní činnost / nebo mohou 
být přiřazeni do některého z vhodných projektů, jejichž kapacita nebyla naplněna.  

− Žáky, kteří mají vyřízené uvolnění u ředitele školy (formulář Žádost o uvolnění žáka na dobu 
delší dvou dnů) žádáme, aby vybrali místo projektu volbu „PŘEDEM UVOLNĚN(A) 
ŘEDITELEM“. 

− Ve pondělí 18. dubna budou vyvěšeny průběžné seznamy zatím přihlášených žáků 
u jednotlivých projektů – pro případ, že se například nedostalo místo na vážného zájemce a 
chtěl by se s někým přihlášeným domluvit na výměně; odhlášení/přehlášení však proběhne 
pouze v součinnosti těchto žáků – na požadavky odhlášení/přihlášení prostřednictvím kabinetu 
IVT nebude reflektováno. 

− Upřesnění či změna pravidel vyhrazena! 


