
PŘIHLAŠOVÁNÍ DO AKTIVIT SVČ Síť – JAK TO FUNGUJE 

Zápis do našich aktivit (zejména do zájmových kroužků, pobytových akcí) probíhá vždy přes 

informační systém (IS Domeček): https://svcsit.iddm.cz/ 

Pro správné přihlášení je třeba provést tyto kroky: 

 

1. Nejdříve se zaregistrujete = založíte si uživatelský účet 

Pokud Vy, nebo Vaše děti chtějí chodit do našeho kroužku, jet na pobytovou akci (tábor) nebo se zúčastnit jiných našich 
aktivit, je potřeba se nejdříve registrovat – založit si tzv. uživatelský účet. Ten se zakládá vždy jen jednou a je platný 
pro všechny další přihlášky v rámci naší činnosti. Zakládá jej zákonný zástupce dítěte (rodič) nebo osoba starší 18 
let. Vyplňte kontaktní e-mail, zvolte si své libovolné heslo, vyplňte jméno a příjmení (zákonného zástupce/ účastníka 
nad 18 let) a klikněte na tlačítko „Registrovat“ 

Poté Vám na váš e-mail přijde zpráva s tzv. validačním odkazem – klikněte na něj, tím potvrdíte, že e-mailová adresa 
je skutečně Vaše. Nyní jste úspěšně zaregistrování a můžete své děti nebo sebe přihlásit na Vámi zvolenou aktivitu. 

 
2. Potom se přihlásíte svým uživatelským jménem   

Klikněte na tlačítko „Přihlášení“ – vyplňte zadaný e-mail v registraci a Vámi zadané heslo. Pokud si nepamatujete svoje 
heslo, klikněte na tlačítko „Obnovení hesla“ (vpravo nahoře). Na úvodní stránce vidíte: výčet účastníků spadajících 
pod konkrétní uživatelský účet a přihlášky. Tlačítkem „Nový účastník“ zadáte ke svému účtu své děti. Vždy je nutné, 
aby osobní údaje u každého účastníka byly platné a aktuální. Specifikujte případné zdravotní omezení, v opačném 
případě napište „bez omezení“. 

Tip pro Vás – jste-li přesvědčeni, že byste zde svoje děti měli vidět a nejsou tu, mohlo se stát, že neznáme Vaši 
aktuální e-mailovou adresu – v takovém případě systém děti nedokáže k Vaší registraci přiřadit. Kontaktujte 
prosím pracovníka daného střediska a ten na základě ověření, že jde skutečně o vaše děti, upraví tzv. spárování 
v systému. 

 

3. Zapíšete se do aktivity, kterou chcete navštěvovat 

V horním menu vyberete konkrétní druh aktivity. Zobrazí se Vám přehled všech aktivit, na které je možné se přihlásit 
online. Výběr můžete zúžit pomocí filtrů v pravé části obrazovky (podle zaměření, dne či místa konání). 

Kliknutím na řádek konkrétní aktivity se zobrazí detailní informace. Pod těmito informacemi najdete přehled všech 
účastníků spojených s Vaším účtem – stačí už pak pouze kliknout na tlačítko „přihlásit účastníka“ u některého z nich. 

Nyní už zadáváte „předběžnou“ přihlášku do konkrétní Vámi vybrané aktivity. Nejprve je třeba potvrdit akceptaci 
účastnického poplatku (případně vyplnit slevový kód). Poté vyberte typ školy, který aktuálně účastník navštěvuje. 
Proveďte kontrolu osobních údajů a případně doplňte chybějící údaje. Důkladně si přečtěte právní důvody zpracování 
osobních údajů (GDPR). V posledním kroku se vyjádřete k souhlasu/případně k nesouhlasu s uveřejněním foto a video 
materiálů z konkrétní aktivity. Potvrďte souhlas s dalšími podmínkami a klikněte na „ přihlásit“. 

 

4. Zaplatíte účastnický poplatek, odevzdáte podepsanou přihlášku včetně souhlasu GDPR 

Po odeslání formuláře bude Vaše přihláška zanesena do naší evidence a jejím finálním schválením se bude v nejbližší 
době zabývat zodpovědný pracovník. Přihlášce bude přidělen jedinečný variabilní symbol, který prosíme, využívejte pro 
jakoukoli komunikaci s námi. Nebude-li žádná překážka v přihlášení, pošleme vám emailem informace ke stažení 
závazné přihlášky spolu s pokyny k úhradě účastnického poplatku. Přihlášku poté vytisknete, podepíšete 
(včetně souhlasů) a doručíte k nám nebo přímo vedoucímu kroužku či pobytové akce. Pokud nebude možné váš 
požadavek na přihlášení uspokojit, např. z důvodu přílišného naplnění nebo naopak jeho nízkého obsazení, budeme 
vás informovat. V takovém případě bude vaše přihláška zamítnuta. 

V případě nejasností, dotazů, volejte prosím na tel: 774 950 224 – Mgr. Martin Běhal 
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