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Informace  pro př ihlášení  k  účast i  

na vzdě lávacím programu  

I n s p i r a c e  p ro  z kv a l i t ň o v á n í  v ý u ky  č t e n í   

a  k  p o d p o ř e  č t e n á řs ké  g r a mo t n o s t i  
 

Na vzdělávací program se registrují samostatně přímo jeho účastníci - učitelé  

(nikoli přes ředitele školy), a to prostřednictvím systému InspIS E-LEARNING. 

Registraci s výběrem konkrétního data konání semináře musí provést každý účastník 

samostatně dle následujícího návodu. 

Pokud zájemce o účast na vzdělávacím programu (pedagogický pracovník školy) dosud nemá 

vytvořen účet v systému InspIS (nepracoval dosud např. v systémech InspIS DATA nebo 

InspIS ŠVP), bude před níže popsanou registrací nejprve nutné vytvořit si vlastní účet. 

To je třeba provést prostřednictvím registračního formuláře v  InspIS DATA na adrese 

https://inspis.csicr.cz, volba Vytvořit nový účet.  

 

 

 

https://inspis.csicr.cz/
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Po vyplnění formuláře obdrží pedagog na zadaný e-mail zprávu s odkazem, přes který 

je požadavek na vytvoření účtu nutné potvrdit. V dalším emailu pak obdrží heslo pro 

přihlášení (uživatelským jménem bude e-mailová adresa).  

Pokud si však uživatel tímto způsobem vytvoří nový účet, jeho použití pro registraci 

na vzdělávací program v InspIS E-LEARNING bude možné až po uplynutí cca 30–60 

minut (přenos dat mezi systémy InspIS).  

Pokud zájemce o účast na vzdělávacím programu již účet v systému InspIS vytvořen má (nebo 

si ho dle předcházející instrukce nově vytvořil), je třeba se přihlásit do systému InspIS 

E-LEARNING (https://elearning.csicr.cz).  

 

 

Nyní již pedagog postupuje jako uživatel v InspIS E-LEARNING. 

V sekci Nabízené kurzy (přímý odkaz pro vstup do této sekce je uveden níže) se objeví nabídka 

termínů seminářů, v této sekci je třeba zvolit možnost Otevřít. 

 

 

 

  

Přihlášení na seminář  

https://elearning.csicr.cz/
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V sekci Nabízené kurzy budou uvedeny všechny vypsané termíny seminářů k PIRLS 2016. 

Po výběru příslušného termínu semináře, který se koná v daném kraji, se pedagog do kurzu 

registruje.  

 

 

 

 

Potvrzení o registraci na seminář bude účastníkovi zasláno e-mailovou zprávou. 

 

Pro jakékoli dotazy nebo pro zrušení registrace na vzdělávací program je možné využít 

systém InspIS HELPDESK (https://helpdesk.csicr.cz), téma požadavku: Vzdělávací akce 

a semináře ČŠI, nebo e-mail martina.pechova@csicr.cz. 

 

Přímý odkaz do sekce Nabízené kurzy zde. 

https://helpdesk.csicr.cz/
https://elearning.csicr.cz/local/coursesoffered/

