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Jak objednat elektronický kurz a webinář 
 

Vyberte si kurz, který chcete studovat. Nabídka ekurzů a webinářů. 

Obr. 1. Menu 

 

Otevře se vám celková nabídka všech elektronických kurzů a webinářů. Kliknutím na název kurzu nebo na 

tlačítko  otevřete podrobnější informace o kurzu. V detailu kurzu máte i možnost vyzkoušení demo verze, 
která je zdarma. 

 
 
Objednání elektronického kurzu nebo webináře: 

1. Zobrazte si  detail daného kurzu či webináře. Dále klikněte na tlačítko . 

2.  a) Jestliže jste registrováni, klikněte na tlačítko , zadejte své uživatelské jméno a heslo a klikněte 
na tlačítko Přihlásit. Vaše údaje se do objednávky doplní automaticky. Doplněné údaje v objednávce můžete 
libovolně upravit a doplnit. 

b) Jestliže nejste dosud registrováni, zpracováním objednávky si založíte registraci. Uživatelské jméno bude 
e-mail uvedený v objednávce. Heslo zadáváte ve spodní části formuláře. 

Registrace účastníka je nutná! 

Obr. 2. Přihlášení 

 

3. Údaje do objednávky zadávejte pečlivě, vaše jméno bude později uvedeno na osvědčení o absolvování 
kurzu a nelze ho měnit! Věnujte pozornost i vyplnění údajů pro daňový doklad a e-mailové adresy, která 
je velmi důležitá pro komunikaci! 

4. Pokud chcete kurz či webinář objednat pro víc účastníků, klikněte ve formuláři na tlačítko Přidat další osobu. 
Otevřou se další řádky pro doplnění dalšího účastníka. 

Obr. 3. Přidat další účastníky 

 

5. Tlačítkem  přejdete na rekapitulaci objednávky. 

 

http://www.jidelny.cz/el.aspx
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6. Na následující obrazovce se tlačítkem < Opravit údaje můžete vrátit zpět k opravě údajů objednávky. 
Tlačítkem Potvrdit objednávku odesíláte objednávku. Nezapomeňte před tím potvrdit Obchodní podmínky! 

7. V krátké době vám přijde potvrzovací e-mail se zálohovou fakturou v příloze. 

8. Uhraďte účastnický poplatek. Platba v hotovosti není možná! 

9. U objednaného kurzu se vám zobrazuje stav objednávky. 

Obr. 4. Stav objednávky 

 

10. Po připsání účastnického poplatku na účet společnosti Jídelny.cz vám bude e-mailem zaslán daňový doklad k 
zaplacené záloze a zpráva o aktivaci elektronického kurzu či webináře. U elektronických kurzů od tohoto 
okamžiku začíná běžet doba, po kterou je kurz zpřístupněn. 

11. Jakmile e-mailovou zprávu obdržíte, můžete začít se studiem elektronického kurzu či vstoupit do webináře. 

12. Komunikace probíhá vždy online. Veškeré informace, faktury, osvědčení vám budou zasílány prostřednictvím 
e-mailu  z adresy info@jidelny.cz. 

 

  

Informace o stavu objednávky
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Jak studovat elektronické kurzy 

1. Vpravo nahoře se přihlaste – kliknutím na ikonku . 

Obr. 5. Menu 

 

Zobrazí se vám pole pro zadání uživatelského jména a hesla. 

Obr. 6. Přihlášení 

 

 

 

2. V menu si vyberte kurz či webinář, který chcete otevřít. 

Obr. 7. Menu 

 

3. Pokud je kurzu uhrazen, objeví se tlačítko Vstoupit. Klikněte a vstupte. 

Obr. 8. Vstup do kurzu 

 

 

 

 

Pro přihlášení zadejte uživatelského jméno a heslo 

Klikněte pro vstup do kurzu 

http://www.jidelny.cz/docs_show.aspx?id=69
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4. Otevře se detail kurzu. 

Obr. 9. Detail kurzu 

 

5. Otevřete si studijní materiál. Podklady si můžete uložit nebo vytisknout. 

6. Pak si postupně spusťte jednotlivé části videopřednášky. 

7. Jednotlivé části přednášky můžete přehrávat bez omezení, můžete je zastavovat, přerušovat, podle libosti. 
Body 5. a 6. můžete opakovat po celou dobu, kdy je přístup aktivní. 

8. U některých elektronických kurzů je závěrečný test. Jestliže jste prošli celým kurzem a myslíte si, že 
problematiku ovládáte, spusťte si test. 

9. Připomínáme, že kurz je přístupný jen do určitého data od úhrady účastnického poplatku (tato doba se 
zobrazuje na obrazovce kurzu, viz obrázek č. 9. u bodu 4.). 

  

Termín přístupu 

Studijní materiál ke stažení 

Videopřednášky k přehrání 
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Návod ke složení testu (test není součástí každého kurzu) 

1. Test musíte vykonat v době, kdy je kurz aktivní (tato doba se zobrazuje na obrazovce kurzu, viz obr. 5.). 

2. Na úspěšné složení testu máte více pokusů, vždy v odstupu 2 dnů od předchozího. Počet pokusů na test je 
uveden u daného kurzu. 

3. Test se vám otevře v samostatném okně. 

4. Jakýkoli pokus o stornování okna, jeho zavření nebo obnovení (natažení nových otázek) se počítá jako další 
pokus! 

5. U každé otázky zaškrtněte správnou odpověď (pouze 1 je správná). 

6. Na odpovědi máte stanovený čas, který je uveden v detailu kurzu. 

7. Na závěr si zkontrolujte odpovědi a klikněte na tlačítko Odeslat dotazník. 

8. Přečtete si informaci o vaší úspěšnosti v testu a okno zavřete. 

9. Jestliže v testu uspějete, automaticky se vám odešle osvědčení na e-mail. 

10. Pokud neuspějete, můžete se pokusit složit test znovu, ale nejdříve za dva dny. Během nich si znovu projděte 
přednášky a studijní materiál. Doba na složení dalšího testu činí 5 dnů. 

Obr. 10. Závěrečný test 

 

 

 

 

Příjemné studium a úspěšné složení testu vám přeje 

tým Jídelny.cz. 

 

 

 

V případě jakýchkoliv nejasností, dotazů či požadavků na pomoc při práci nás neváhejte kontaktovat na info@jidelny.cz. 

Uděláme vše pro to, abychom veškeré záležitosti vyřešili k vaší spokojenosti. 

 

 

 

Informace k testu 

http://www.jidelny.cz/docs_show.aspx?id=70
mailto:info@jidelny.cz
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Jak opravit údaje v registraci 

1. Vpravo nahoře se přihlaste – kliknutím na ikonku . 

Obr. 11. Přihlášení 

 

Zobrazí se vám pole pro zadání uživatelského jména a hesla. 

Obr. 12. Pole pro přihlášení 

 

 

2. V pravém rohu klikněte na zobrazené jméno. Následně se otevře formulář k editaci vašeho profilu. 

Obr. 13. Zobrazení přihlašovacího jména 

 

3. Ve formuláři můžete opravit chybné údaje, např. e-mail, požadované služby, adresu……. 

Obr. 14. Editace profilu 

 

 

 

Pro přihlášení zadejte uživatelského jméno a heslo 
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POZOR: Po provedené změně ve vašem profilu je potřeba opětovně vypsat heslo. Pak teprve kliknout na Uložit 
změny (ikona v dolní části formuláře). 

Obr. 15. Znovuzadání hesla 

 

 

 

V případě jakýchkoliv nejasností, dotazů či požadavků na pomoc při práci nás neváhejte kontaktovat na info@jidelny.cz. 

Uděláme vše pro to, abychom veškeré záležitost vyřešili k vaší spokojenosti. 

mailto:info@jidelny.cz

