Školský informační portál
Královéhradeckého kraje
Základní informace

V případě dotazů kontaktujte administrátora
Mgr. Jan Dvořák
495 817 372
jdvorak@kr-kralovehradecky.cz

Školský informační portál
• Webové stránky portálu najdete na adrese www.sipkhk.cz
• Portál sestává ze tří částí:
•

Vzdělávací portál – aktuality, informace a dokumenty z oblasti vzdělávání
včetně zájmového, volnočasových aktivit, tělovýchovy a sportu

•

Přijímací řízení - informace o oborech vzdělání v Královéhradeckém kraji, které
nabízejí jednotlivé střední školy (o počtu nabízených míst, podaných přihlášek
a termínech pro podání přihlášek)

•

Pracovní místa ve školách - systém pro zveřejňování nabídek a poptávek po
pracovních místech ve školách a školských zařízeních v Královéhradeckém kraji.
Pro zveřejnění není nutná registrace, ale podmínkou je platná e-mailová adresa,
na kterou budou zaslány informace o vložení, respektive schválení a zveřejnění
inzerátu a rovněž odkaz umožňující smazání inzerátu.

Školský informační portál pro veřejnost
• Aktuality, informace a dokumenty z oblasti vzdělávání včetně
zájmového, volnočasových aktivit, tělovýchovy a sportu

• Adresář škol a školských zařízení včetně vyhledávání a souborů ke
stažení

• Nabídka kurzů pro veřejnost pořádaných školami
• Informace o oborech vzdělání, které nabízejí jednotlivé střední školy
• Systém pro zveřejňování nabídek a poptávek po pracovních místech
ve školách a školských zařízeních

Školský informační portál pro registrované uživatele
•
•

Registrace je určena pouze pro pověřené pracovníky škol a školských
zařízení pro přístup k informacím neveřejného charakteru.
Typ uživatele (zadává se při registraci)

•

•

Ředitel

•
•
•
•

přístup k neveřejným článkům a souborům
editace informací k přijímacímu řízení (střední školy)
editace karty školy (foto, video)
editace nabídky kurzů pro veřejnost

Učitel

•
•
•

přístup k neveřejným článkům a souborům
náhled na zadané informace k přijímacímu řízení (střední školy)
náhled na kartu školy a nabídku kurzů

Školský informační portál - registrace
•
•
•

•

Identifikátor ředitelství dle zařazení do rejstříku škol (REDIZO) - vyberte ze seznamu
Typ uživatele – pro jedno REDIZO může být zaregistrován pouze jeden ředitel a
jeden učitel
Jméno a příjmení – slouží ke dvěma účelům:

•

Oslovení přihlášeného uživatele – jméno a příjmení se zobrazuje po přihlášení do Školského
informačního portálu na webové stránce vpravo nahoře

•

Urychlení procesu schvalování nově registrovaného uživatele administrátorem

Poté, co byl nově zaregistrovaný uživatel schválen, může evidované jméno a příjmení kdykoliv
změnit v nabídce Akce/Můj profil.

E-mailová adresa zadaná při registraci slouží dvěma účelům:

•

Na zadaný e-mail jsou zasílány systémové informace – oznámení o registraci, přihlašovací
údaje a prvotní heslo, dále pokyny k postupu při obnově ztraceného hesla

•

Při registraci nového uživatele je zadaný e-mail zaevidován i jako uživatelské jméno, potřebné
k přihlášení

Poté, co byl nově zaregistrovaný uživatel schválen, může evidovaný e-mail kdykoliv změnit
v nabídce Akce/Můj profil.

Školský informační portál
Královéhradeckého kraje
Těšíme se na shledanou

V případě dotazů kontaktujte administrátora
Mgr. Jan Dvořák
495 817 372
jdvorak@kr-kralovehradecky.cz

