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REGISTRACE UČITELŮ A TŘÍD DO DESÁTÉHO ROČNÍKU KURZU 

HRAVĚ ŽIJ ZDRAVĚ – SOUTĚŽNÍ ČÁST 

 
Již 5. 9. 2016 odstartuje na webu www.soutez.hravezijzdrave.cz registrace učitelů a 
pátých tříd. 
 
Od 19. 9. 2016 bude pak probíhat registrace samotných páťáků do pedagogy 
založených tříd. Registrace končí 25. 12. 2016 a soutěž trvá POZOR! až  
do 22. 1. 2017.  
 
Na výherce čekají hezké ceny od Potravinářské komory ČR a společnosti Plastkon 
product s.r.o.! 

 

Návod pro registraci 

Ať už jste třídní učitel, či jen učitel nějakého předmětu nebo vychovatel a chcete 

zapojit své páťáky do desátého ročníku internetového kurzu zdravého životního stylu 

Hravě žij zdravě věříme, že Vám s registrací pomůže náš stručný návod. 

Do vyhledavače zadejte www.soutez.hravezijzdrave.cz. Klikněte na „Registrovat“. 

 

 

http://www.soutez.hravezijzdrave.cz/
http://www.soutez.hravezijzdrave.cz/
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Vyberte si z nabídky tlačítko „Registrace učitele“. 

 

 

 

Vyplňte registrační formulář pro učitele. Dobře si zapamatujte e-mail a heslo pro 

přihlášení. 

Nezapomeňte zaškrtnout pole pro potvrzení o seznámení se s pravidly soutěže. 

Doporučujeme se s pravidly dobře seznámit! Naleznete je zde: 

http://soutez.hravezijzdrave.cz/pravidla.php. 

 

http://soutez.hravezijzdrave.cz/pravidla.php
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Po kliknutí na tlačítko „Odeslat“ budete informováni o dalším postupu. 

 

 

Na Vámi uvedený e-mail bude odeslána zpráva, kterou musíte potvrdit Vaši 

registraci. Teprve po potvrzení registrace budete moci pokračovat 

v registraci tříd. Pokud Vám žádný e-mail doručen nebude, zkontrolujte schránku 

SPAM, popř. kontaktujte svého správce sítě, který Vám dovolí přijímat e-maily 

z adres soutez@hravezijzdrave.cz a info@hravezijzdrave.cz 

 

 

Kliknutím na odkaz 

potvrdíte Vaši 

registraci. 
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Do systému se opět vrátíte pod Vámi zvolenými přihlašovacími údaji, kde budete 

moci zaregistrovat Vaše třídy (tříd lze registrovat více). 

 

 

Jakmile se přihlásíte, klikněte na „Registrovat třídu“. 

 

 

Vyplňte registrační formulář pro registraci třídy a klikněte na „Odeslat“. 

 

 

Zde zadejte 

e-mail a 

heslo 

zvolené při 

registraci 
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Do e-mailové schránky Vám bude doručena zpráva s potvrzením o registraci třídy. 

Tříd můžete zaregistrovat postupně několik. 

 

 

Vaši žáci se do Vámi vytvořených tříd budou moci přihlašovat od 19. 9. 

2016. 

 

Máte-li jakékoliv dotazy, kontaktujte nás. 

 

Eva Říhová 

T: 737 385 943 

E: info@hravezijzdrave.cz 


