
www.maptisnov.cz 
Registrace probíhá ve dvou krocích – 1. vytvoření a odeslání formuláře; 2. stanovení přístupového 
hesla. Postupujte podle návodu níže: 
 
1. VYPLŇTE PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ – uživatelské jméno = Váš e-mail 

 
 
2. Po VYTVOŘENÍ NOVÉHO ÚČTU jste informování o úspěšné registraci  

 

http://www.maptisnov.cz/


 
Nyní následuje 2. krok – je nutné vyčkat na schválení Vaší registrace administrátorem a následně si 
stanovíte přístupové heslo. 
 
1. Obdržíte e-mail – ČEKÁ NA SCHVÁLENÍ – administrátor potvrzuje přijetí Vašeho vyplněného 
formuláře 

 
 
2. Obdržíte druhý e-mail – SCHVÁLEN (může být s odstupem 1 – 2 dnů) – administrátor schvaluje Vaši 
registraci a kliknutím na odkaz přejdete do nastavení hesla 

 
 
3. NASTAVIT HESLO – klikněte na PŘIHLÁSIT SE 

 
 
 
 



4. Zadejte HESLO a POTVRZENÍ HESLA a klikněte na ULOŽIT (úplně dole)  

 
 
5. Po kliknutí na ULOŽIT se zobrazí potvrzení uložení hesla 

 
 
Tímto jste dokončili oba dva kroky Vaší registrace.  
 
 



Nyní Vám k dalšímu přihlašování na web bude sloužit Vaše UŽIVATELSKÉ JMÉNO a HESLO. 
 
www.maptisnov.cz    Přihlásit se  Uživatelské jméno a heslo      Přihlásit se 
 

 
 
 
Pouze přihlášeným účastníkům se zobrazí záložka MŮJ MAP, kde se mohou pohodlně přihlašovat na 
jednotlivé akce 

 
 

http://www.maptisnov.cz/


VZDĚLÁVÁNÍ – zde naleznete všechny plánované vzdělávací akce uspořádané podle data s krátkým 
popisem. Pro zobrazení podrobného obsahu vzdělávací akce klikněte na tlačítko VÍCE INFORMACÍ. 
V případě, že se budete chtít vzdělávací akce zúčastnit, klikněte na tlačítko PŘIHLÁSIT SE NA AKCI, které 
naleznete úplně na konci pod textem vlevo. 
 
Stejný postup platí i pro přihlašování na pracovní skupiny či řídící výbor v záložce PRACOVNÍ SKUPINY 
nebo ŘÍDÍCÍ VÝBOR.   
 
Záložka KDE JSEM PŘIHLÁŠENÝ 
Přihlásíte-li se na pracovní skupinu, řídící výbor či vzdělávání, akce se Vám automaticky přesune do 
záložky KDE JSEM PŘIHLÁŠENÝ. Zde tak budete mít přehled o tom, kterých aktivit se hodláte zúčastnit. 

O přihlášení na vzdělávání či pracovní skupinu NEJSOU účastníci informováni mailem, svoje 
přihlášení si kontrolují právě v záložce KDE JSEM PŘIHLÁŠENÝ – zde se také můžete v případě 
potřeby z akcí odhlašovat kliknutím na ODHLÁSIT SE. 
 
Den po konání každé akce, se tato automaticky přesune do Archivu, a to ve všech záložkách 
(Vzdělávání, Pracovní skupiny, Řídící výbor, Kde jsem přihlášený.) 
 
V archivech nadále můžete nalézt všechny informace vč. materiálů, prezentací, zápisů, fotografií atp., 
které sem budeme postupně vkládat. 
 
 
Děkujeme za Vaši registraci. 
V případě jakýchkoliv potíží nás laskavě kontaktujte, tel. 605 224 662. 
 
Tým MAP rozvoje vzdělávání Tišnov II. 
 
 
 
 
 


