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Krok 1
přihlášení/vytvoření účtu

Klikněte na tlačítko Přihlášení, které naleznete 
vpravo nahoře v hlavním menu. Dále postupujte 
následovně:

1) Mám přihlašovací údaje: 
Zadejte přístupy, které používáte pro správu 
účtu na webu a pokračujte v úpravě

2) Zapomněl/a jsem heslo. 
Přes tlačítko „Zapomněli jste heslo?“ obnovíte 
Vaše přihlašovací údaje a postupujete dle 
bodu_1).

3) Nemám přihlašovací údaje, nebo nevím, kdo 
profil školy spravuje: 

1) Přes tlačítko „Zapomněli jste heslo?“ se 
dostanete na další stránku.

2) Klikněte na Ztratil jsem přístupy, nebo 
potřebuji převzít správu již existujícího profilu 
a systém Vám po vyplnění formuláře 
vygeneruje nové přístupy.

* Z důvodu zabezpečení upozorňujeme na možnou 
časovou prodlevu při vygenerování nových údajů. 
Přístupy Vám budou aktivovány po schválení 
pracovníkem JHK. Po aktivaci přístupů obdržíte 
notifikační email.

https://www.impulsprokarieru.cz/profil/prihlaseni
https://www.impulsprokarieru.cz/profil/nove-prihlaseni?email=
https://www.impulsprokarieru.cz/profil/nove-prihlaseni?email=
https://www.impulsprokarieru.cz/profil/registrace
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Krok 2
úprava školního profilu

Jakmile se přihlásíte do školního profilu, můžete 
začít s úpravami. V následujícím postupu vám 
doporučíme jak na to:

Změna hesla

Pokud jste si při registraci nastavili slabé heslo, 
doporučujeme Změnit údaje účtu

Logo školy

Dále můžete nahrát logo Vaší školy. Logo můžete 
opakovaně měnit, ale prosíme dodržujte 
doporučené formáty a velikost.

*šedivá pole není možné měnit, jedná se o údaje, 
které se generují přímo z databáze škol. Pokud 
potřebujete nějaký údaj opravit/doplnit, napište 
nám a my vše zařídíme.

https://www.impulsprokarieru.cz/napiste-nam
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Základní údaje školy

Prosím zkontrolujte základní údaje školy. Tyto 
údaje nejsou editovatelné a byly importovány z 
databáze www.atlasskolstvi.cz

Pokud potřebujete nějaký údaj opravit/doplnit, 
napište nám a my vše zařídíme.

Kontaktní formulář:

https://www.impulsprokarieru.cz/napiste-nam

Nezapomeňte ve svém dotazu uvést název školy a 
podrobný popis požadované úpravy.

https://www.impulsprokarieru.cz/napiste-nam
https://www.impulsprokarieru.cz/napiste-nam
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Kontaktní údaje

V další části formuláře prosím zkontrolujte 
správnost kontaktů, případně doplňte chybějící.

Vyplněné údaje doporučujeme průběžně ukládat, 
případně zkontrolovat, zda se údaje správně 
propisují na veřejnou část školního profilu.

Tlačítko pro uložení naleznete na konci stránky.



www.impulsprokarieru.cz

Představení školy, část 1

Nyní si zkontrolujte/vyplňte všechny uvedené informace v 
jednotlivých textových polích. 

Snažte se, prosím, psát přímo do textového editoru. Text, který 
zkopírujete např. přímo z vašeho webu by se nemusel korektně 
zobrazovat.

Podrobnější informace o škole

• základní představení školy

• historie, zajímavosti, volnočasové aktivity

Dny otevřených dveří

• uveďte termíny, nebo kontakt na zástupce školy

• vložte odkaz na online Den otevřených dveří

Stravování ve škole

• uveďte, jak u vás funguje jídelna

• můžete uvést kontakt na vedoucí, nebo odkaz do interního 
systému

• Nezapomeňte vyplnit/zkontrolovat uvedenou cenu za měsíční 
stravování

Nezapomeňte údaje uložit!
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Představení školy, část 2

Nyní si zkontrolujte/vyplňte všechny uvedené informace v dalších 
textových polích. 

Snažte se, prosím, psát přímo do textového editoru. Text, který 
zkopírujete např. přímo z vašeho webu by se nemusel korektně 
zobrazovat.

Ubytování ve škole

• školní internáty, domovy dětí a mládeže

• cena, vybavení, dostupnost 

Vybavení

• vybavení učeben, laboratoře

• technologie, dílny aj.

• Volnočasové aktivity, hřiště, tělocvična apod.

Spolupráce se zaměstnavateli

• praxe ve firmách

• partnerské podniky a jejich benefity

• možnost stáže, zahraniční pobyty apod.

Nezapomeňte údaje uložit!



www.impulsprokarieru.cz

Online Burza škol JHK
Tuto část profilu mají aktivní pouze ty školy, které 
se zapojily do Burzy škol JHK.

V systému jsme pro Vás připravili vzorový zápis, 
který si můžete upravit následovně:

1. Vyberte platformu (TEAMS, ZOOM, GOOGLE), 
ve které bude vaše škola vysílat. 

2. Vložte odkaz na návod pro žáky dle zvolené 
platformy, případně můžete ponechat odkaz 
bez úpravy, na stránku 
https://www.burzyskol.cz/pro-zaky-a-rodice , 
kam jsme základní instrukce již umístili.

3. Do každého pole s textem „přihlásit se“ 
(celkem 9), vložte vygenerované odkazy z 
vámi preferované aplikace.

4. Uveďte kontakt na zástupce školy, který bude 
zodpovědný za průběh online burzy a žáci se 
na něj mohou obracet v souvislosti se zájmem 
o studium.

5. Doporučujeme uvést i kontakt na zástupce 
školy, který účastníkům poskytne technickou 
podporu v případě komplikací při připojení.

Nezapomeňte údaje uložit!

https://www.burzyskol.cz/pro-zaky-a-rodice
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Studijní obory

V sekci studijní obory máte uveřejněny obory, 
které byly převzaty z www.atlasskolstvi.cz

Přehled oborů si prosím zkontrolujte, případně 
upravte nepřesnosti. Pokud se domníváte, že 
přehled oborů obsahuje velké množství chyb či 
nepřesností, neváhejte se na nás obrátit, společně 
můžeme provést kontrolu. 

Kontaktní formulář:

https://www.impulsprokarieru.cz/napiste-nam

Nezapomeňte ve svém dotazu uvést název školy a 
podrobný popis požadované úpravy.

V případě, že budete přidávat obor, nebo měnit 
číselný kód oboru, prosím dodržte oficiální 
číslování oborů. 

Pro uložení oboru je nutné:

1. Kliknout na „Pokračovat“

2. Uložit celý profil školy

https://www.impulsprokarieru.cz/napiste-nam
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Fotogalerie + Video
Fotogalerie

• vkládejte obrázky v některém z formátů jpg, png, gif, svg o 
vel. max 5 MB

• obrázky je možné nahrát i hromadně přetažením z počítače

Videa

Pro uveřejnění videa na našich stránkách je nutné mít video 
nejdříve uveřejněné na YouTube. 

Jak získám kód YouTube videa?

1. Na www.youtube.com najděte své vybrané video. 

2. Klikněte na „sdílet“

3. Následně se Vám otevře okno, které Vám vygeneruje odkaz. 
Na obrázku vidíte odkaz https://youtu.be/K6CyguGYQ0A. 

4. Kód, který musíte zadat ve formuláři do pole „Youtube kód“ 
je poslední soupis písmen a číslic uvedený za lomítkem. V 
tomto případě se jedná o: K6CyguGYQ0A. 

5. Do formuláře napište požadovaný název videa – ten se 
zobrazí na veřejném profilu školy. Tímto způsobem můžete 
vložit libovolný počet videí.

Nezapomeňte na průběžné ukládání!

http://www.youtube.com/
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Výborně,
pokud jste došli až sem, 
máte připravený školní profil.

Přejeme Vám úspěšnou Burzu škol a mnoho nových žáků do Vašich lavic.

Tým Jihočeské hospodářské komory a partnerů


