
Podrobný návod pro DvojkIS 

Návod je velmi podrobný, pokud by i tak došlo ke zmatení, napište mi na email Jan Pisklák: 

pisklak12@seznam.cz. Aplikaci naleznete na adrese: http://vyprava.dvojka.eu.  

1. Přihlášení 

Jakmile se dostanete na přihlašovací stránku, zobrazí se vám tento přihlašovací formulář: 

Váš login je tvořen jménem a 

příjmením registrovaného člena. To 

znamená, že se můžete přihlásit 

jménem Vašeho dítěte nebo jménem 

svým, pokud jste registrovaným členem 

oddílu. Bohužel se musíte přihlašovat 

za každé dítě zvlášť (má to své důvody), 

takže pokud máte v oddíle víc jak jedno 

dítě a chcete je přihlásit na akci, musíte 

přihlásit každé zvlášť. 

Pro účel názorné ukázky zde máme 

imaginárního člena jménem Tomáš 

Marný z družiny Tygrů. 

Tvar loginu je prijmeni.jmeno pokud se 

tedy dítě jmenuje Tomáš Marný login je 

ve tvaru marny.tomas – 

Login vždy v tomto tvaru a bez 

diakritiky s tečkou mezi příjmením a 

jménem. 

Heslem je rodné číslo stejného dítěte. 

Pro našeho Tomáše by bylo třeba 

100306/9859 z toho plyne heslo 

1003069859 – Heslo vždy bez lomítka. 

Rodné číslo užíváme jakožto unikátní symbol, který má každý člen jiný. 
Vyplněné přihlášení bude tedy vypadat takto: 

 

  

 

 

 

         Tomáš Marný – marny.tomas 

         100306/9859 –  1003069859  
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2. GDPR – bohužel 

Hned po přihlášení na vás vyskočí okénko s informacemi o GDPR. Oddílu se týká jen okrajově, přesto 

je pro nás důležité mít u každého člena potvrzené.  

V textu se dozvíte, jaká jsou Vaše 

práva a jaká práva si vyhrazuje 

oddíl. Naleznete zde i soubor, ve 

kterém je podrobně rozepsáno, 

jaké osobní údaje 

shromažďujeme a proč je 

vyžadujeme, či udržujeme 

v systému. 

Dále souhlasíte s publikací fotek 

vaší ratolesti (bez dohledatelných 

informací např. jména) na webu, 

veřejné nástěnce, kronice či 

jiných místech (např. 

propagačních letácích či 

plakátech). 

Bez souhlasu nelze pokračovat, 

pro oddíl je lepší toto potvrzení 

mít. Nikdy jsme fotek či údajů 

nezneužili, bohužel doba je 

taková, jaká je. 

Po zatrhnutí souhlasím, můžete 

pokračovat do DvojkIS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. DvojkIS úvodní rozhraní 

Po úspěšném přihlášení a odsouhlasení GDPR se objevíte na úvodní stránce:  

Rozeberu úvodní stránku lištu po liště. 

Horní lišta: 

1. Tlačítko DvojkIS (domov) – toto tlačítko slouží jako návrat na úvodní stránku 

2. Kontakty na rodiče – prosím hned při prvním přihlášení se podívejte na kontakty, které na 

Vás máme a popřípadě je opravte. Děkujeme! Upravit můžete telefon a email pak změny 

uložte.  
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3. Nápověda – tlačítko nápověda Vás navede na tento návod 

4. Jméno člena – pod tímto menu se schovává tlačítko odhlásit, kterým se odhlásíte z účtu 

 

Lišta se členem: 

Zde vidíte osobní údaje člena, na kterém jste přihlášeni. Pokud uvidíte chybu v této části, prosím 

neprodleně kontaktujte vedoucí družiny. 

Lišta důležitých oznámení: 

V této liště se vás budeme snažit upozornit na změny v systému, či na důležité termíny. 

Dostupné akce: 

Zde přehledně vidíte, na jaké akce se můžete přihlásit. Vidíte název akce, termín akce, termín 

přihlášení, stav přihlášení a stav platby. Jakmile termín přihlášení započne, přihlášení se otevře, 

jakmile termín vyprší, na akci už není možné se přihlásit. 

  



4. Detail akce 

Detail akce se zobrazí po kliknutí na název akce. 

Na této stránce naleznete podrobný popis akce a stav přihlášení. Důležitým políčkem je počet 

přihlášených, jakmile se naplní na akci se, již v systému nelze přihlásit. V takovém případě se můžete 

pokusit kontaktovat vedoucího družiny. Zvýšenou pozornost věnujte prosím typu přihlášení, zde se 

může objevit: Nezávazné (můžete se kdykoliv před koncem přihlašování odhlásit), Závazné (odhlásit 

se lze pouze telefonicky), Automatické (v takovém případě jste přihlášení automaticky)  

V popisu akce naleznete informace o platbě (pokud je vyžadována). Najdete zde částku, číslo účtu, 

variabilní symbol i datum splatnosti. Předem upozorňujeme rodiče, že nezaplacení platby do termínu 

splatnosti může vést k nemožnosti zúčastnit se akce.  



Stav přihlášení: 

Ve stavu přihlášení se může objevit datum přihlášení, stav platby, velikost trička, případně další 

kritéria. Tento panel se vám otevře k editaci po kliknutí na tlačítko  

Jedná se o jednoduchý výběr z několika možností v paletkách. Upozorňujeme, ještě jednou na typy 

přihlášení uvedené výše. Velikost trička (táborového) si můžete vybrat dle libosti, myslete ale na to, 

že dítě tričko bude nosit i na táboře. Posledním políčkem je stav platby (informace o platbě jsou 

uvedeny výše) zde, pokud je platba vyžadována, bude napsáno, jestli platbu u člena evidujeme 

Zaplaceno, či neevidujeme Nezaplaceno, nebo pokud je platba nevyžadována, políčko se nezobrazí. 

Prosím dbejte zvýšené pozornosti popisu akce. Může se stát, že platbu potřebujeme v hotovosti na 

místě (většinou pro účel platby vlaku, či ubytování). Své přihlášení, či případné změny potvrdíte 

tlačítkem uložit. 

 

S jakýmkoliv problémem, dotazem, či nejasností se neváhejte obrátit na autora návodu: 

 Jan Pisklák, email: pisklak12@seznam.cz 
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