
 
 

 

 

 

Přihlašování do kroužků pro školní rok 2021/2022 
 

Důležité informace před přihlášením: 

• pro zjednodušení přihlašování do kroužků proveďte registraci, která následně vyplní většinu 

potřebných údajů do všech následných objednávek a máte možnost zde měnit své údaje a 

sledovat historii objednávek, 

 

• upozorňujeme, že systém přihlašování i následného zasílání informací probíhá prostřednictvím 

emailové adresy - je tedy nezbytné důsledně zkontrolovat její správnost!, 

 

• platby za kroužky je možno hradit pouze bezhotovostně, tzn. prostřednictvím platebního 

příkazu, 

 

• kroužky jsou hrazeny na pololetí, tzn. 1. pololetí od 6. září 2021 do 31. ledna 2022, 

 

• žáci, kteří jsou přihlášeni na první pololetí, mají přednostní právo pro přihlášení na pololetí 

druhé, 

 

• kroužek, který si vyberete, nemusí být vždy otevřen či může dojít k jeho změnám, o kterých 

Vás budeme případně informovat, 

 

• v případě neotevření kroužku či připsání platby po naplnění kroužku, bude finanční obnos 

vrácen na číslo účtu, z kterého byly peníze poukázány, 

 

• platbu kroužku proveďte až po obdržení emailu, kde najdete rekapitulaci Vašeho přihlášení a 

podrobný pokyn k platbě, 

 

• nezapomeňte prosím uvést variabilní symbol, pod kterým jste v našem systému registrováni a 

který slouží k Vaší identifikaci – pokud variabilní systém neuvedete, nebude Vaší přihlášku 

systém registrovat, 

 

• systém Vás jako úspěšně přihlášeného zájemce řadí dle příchozí platby na náš bankovní účet 

(vedený u ČSOB), 

 

Tip: Pamatujte na to, že převod z jiné banky může trvat až 3 pracovní dny! 

 

• Všechny kroužky mají garantovaný počet hodin, které musí být odučeny. V případě nemoci 

lektora či jiné absence z naší strany dojde k nahrazení odpadnutých hodin. Kroužky v druhém 

pololetí končí k 6. červnu 2022. Po tomto datu budou probíhat náhradní termíny kroužků za 

případné absence. O tom Vás budou informovat lektoři daného kroužku v předstihu. 



 
 

 

 

 

 

Jakým způsobem se přihlásit na zvolený kroužek a jak bude postupováno? 

Tip: Pro zjednodušení přihlašování do kroužků se zaregistrujte.  

 

1) Na našich webových stránkách vybrat požadovaný kroužek a kliknout na tlačítko Registrace u 

zvoleného kroužku. Následně vyplnit krátký přihlašovací formulář. 

 

2) Obratem na Váš email obdržíte potvrzovací email, v kterém bude rekapitulace Vašeho přihlášení a 

informace k provedení platby (číslo bankovního účtu, částka a variabilní symbol).  

 

Tip: Pokud tento email neobdržíte, zkontrolujte spam. Pokud ani zde email není, kontaktujte nás na 

email info@azschola.cz nebo telefonicky na +420 736 441 480. 

 

3) Proveďte platbu dle pokynů, včetně uvedení variabilního symbolu. 

 

4) Po obdržení Vaší platby může nastat několik situací: 

 

• budete úspěšně přihlášeni do kroužku 

• kroužek bude obsazený a objednávka bude stornována či zrušena (peníze budou vráceny na 

Váš bankovní účet) 

 

5) Informaci o stavu Vaší objednávky obdržíte emailem.  V případě již naplněného kroužku dojde 

k vrácení peněz na Váš bankovní účet a stornu Vaší objednávky. 

 

6) Ověření o úspěšném přihlášení můžete provést po stisknutí tlačítka obsazenost u Vámi zvoleného 

kroužku, kde by již mělo být uvedeno jméno Vašeho dítěte. 

 

Pozn: Prosíme Vás tímto o trpělivost při řešení případných změn u volnočasových aktivit, které se 

snažíme vždy vyřídit k Vaší spokojenosti. Zároveň Vás žádáme o trpělivost při vrácení finančních 

prostředků. Snažíme se řešit nejrychleji, jak je možné. Nemusíte se tedy obávat. 

 

V případě nejasností či komplikací nás neváhejte kontaktovat na email: info@azschola.cz nebo 

telefonicky na +420 736 441 480. 
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Informace k přihlášení na 2. pololetí: 

1. Kroužky za první pololetí budou ukončeny k datu 1. února 2022 (kroužky samozřejmě budou 

pokračovat i v druhém pololetí ve stejném termínu, změna vyhrazena).  

 

2. V předstihu (předpokládáme, že kolem 17. ledna 2022) odešleme informativní email o 

možnosti prodloužení kroužků na druhé pololetí již přihlášeným zájemcům z prvního pololetí. 

Zde budou uvedeny základní informace o kroužku na druhé pololetí, stanoven garantovaný 

počet hodin, stanovena částka pro zaplacení a rovněž termín, do kdy bude přednostní právo 

pro přihlášení (předpokládáme, že termín pro úhradu bude stanoven do 29. ledna 2022). Po 

tomto termínu budou volná místa nabídnuta novým zájemcům. Vše bude probíhat pouze 

prostřednictvím emailu. Na našich webových stránkách www.azschola.cz nebudou v tuto chvíli 

zobrazeny jednotlivé kroužky. 

 

 

3. Po přednostním termínu pro již přihlášené zájemce budou volná místa v kroužcích nabídnuta 

ostatním zájemcům prostřednictvím webových stránek www.azschola.cz. Zde bude možnost 

se zaregistrovat do kroužky na druhé pololetí, obdobně jako v prvním pololetí. 

 

4. Po připsání platby na náš bankovní účet obdržíte na uvedenou emailovou adresu potvrzovací 

email. 

 

 

5. V případě již naplněného kroužku dojde k vrácení peněz na Váš bankovní účet a stornu Vaší 

objednávky. 

 

V případě nejasností či komplikací nás neváhejte kontaktovat na email: info@azschola.cz nebo 

telefonicky na +420 736 441 480. 
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Proč zvolit kroužky od naší společnosti? 

• Nabízíme osvědčené kroužky pod vedením zkušených lektorů nejčastěji z řad učitelů školy. 

• Garantujeme vhodné a plně vybavené prostory pro moderní výuku, včetně 100% technického 

vybavení. 

• Se vzděláváním dětí máme skutečně dlouholeté zkušenosti. 

• Nabízíme přehledný systém přihlášení, který na rozdíl od dob minulých nabízí pohodlné 

přihlášení z Vašeho domova a bezhotovostní platbu. 

• Průběžně Vás budeme informovat prostřednictvím newsletteru o pracovním plánu 

jednotlivých kroužků, novinkách i důležitých informacích. 

• Prostřednictvím newsletteru Vám budeme zasílat odkaz na fotogalerie z jednotlivých 

volnočasových aktivit. 

• Nabízíme Vám rovněž možnost účastnit se otevřených hodin či se po domluvě s lektorem přijít 

na kroužek podívat. 

 

 

Za společnost A-Z Schola, 

 

Ing. Tomáš Řebíček 

tomas.rebicek@azschola.cz 

 


