Návod na přihlašování do kurzů odborné přípravy organizované
HZS Olomouckého kraje
Přihlašování na kurzy bude probíhat přes rezervační systém RESERVIO přes stránky
HZS OLK v sekci „Informace pro jednotky SDH“, kde je umístěn odkaz na on-line
přihlašování.
Postup přihlášení:
1. Člen jednotky SDH si vybere z tabulky na stránkách HZS OLK kurz, který chce
absolvovat. Kurzy mají pojmenování např. Odborná příprava velitelů jednotek a velitelů
družstev k prodloužení odborné způsobilosti (V-8) nebo Odborná příprava strojníků JSDH
obcí kategorie JPO II, III a JPO V s CAS či AS k prodloužení způsobilosti (S-16).
2. Datum pořádání kurzu je nutno si zapamatovat.
3. Kliknutím na odkaz „on-line přihlašování do kurzů (Reservio)“ bude člen přesměrován na
stránky rezervačního systému RESERVIO na aktuální týden podle kalendáře. Pro lepší
orientaci v kalendáři má každý územní odbor jinou barvu ikony, která obsahuje název
kurzu, čas kurzu a počet volných míst v daném kurzu:
o
o
o
o
o
o

Modrá barva - kurzy pořádané pro celý kraj;
Červená barva - ÚO Olomouc;
Žlutá barva - ÚO Šumperk;
Zelená barva - ÚO Přerov;
Fialová barva - ÚO Prostějov;
Oranžová barva - ÚO Jeseník.
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4. Posunutím v kalendáři na příslušné datum se zobrazí ikona kurzu, na který se klikne myší
levým tlačítkem a zobrazí se on-line rezervace přímo pro daný kurz.
a) Člen jednotky SDH vyplní jméno a příjmení, e-mail, telefon, jednotku SDH obce a
vytvoří rezervaci.
b) POZOR! Velitel jednotky SDH může přihlásit maximálně 5 členů na jednu
e-mailovou adresu, do kolonky jméno musí vypsat všechny jména příslušníků, pro
případnou kontrolu.
c) POZOR! Na základní kurz V-40 a S-40, který probíhá prezenční a e-learningovou
formou je potřeba přihlásit každého člena na jeho mailovou adresu (nutné pro
přihlášení člena do e-learningové výuky).
d) Do kurzu je možno se přihlásit maximálně 7 dní před konáním kurzu, poté bude
přihlašování uzavřeno!
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Poté bude člen zaregistrován a obdrží na uvedený e-mail potvrzení.

5. Rezervaci bude poté schvalovat osoba odpovědná za odbornou přípravu územního odboru.
V případě schválení či neschválení přijde další e-mail.
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