Rezervační systém kurzů SŠTO

Rezervační systém je určen pro přihlašování a odhlašování konzultací, kurzů a zkoušek konaných
SŠTO. Na webové stránce https://technet.kosinka.com/external/courses/ je rezervační systém, ve
kterém lze vidět přehled vypsaných kurzů, zkoušek či konzultací.

Přihlášení na konzultaci: Do vypsaného termínu je možné se přihlásit pomocí tlačítka "Registrace do
kurzu" v pravé dolní části bloku daného termínu, jestliže je volná kapacita. U některých konzultací lze
volit čas příchodu a odchodu. Účastník je o tom informován před registrací.

Jestliže informace o možnosti volby počtu hodin nezobrazuje, je cena kurzu (konzultací, zkoušky)
pevná. Účastník si sice může zvolit pozdější příchod, ale cena se tím nekrátí.

Přihlášení ke zkoušce: Do vypsaného termínu zkoušky se v případě volného místa lze registrovat
pomocí tlačítka "Registrace do kurzu". Jestliže se jedná o zkoušku profesní kvalifikace podléhající
národní soustavě kvalifikací (NSK), vychází její délka z předpisu NSK a nezle ji měnit. Po stisknutí
tlačítka Registrace do kurzu, se objeví tabulka pro vyplnění údajů, které budou vloženy do přihlášky.
Osobní údaje podléhající zákonu o ochraně osobních údajů zadané uchazečem nejsou tímto systémem
ukládána. Účastníci jsou evidovaní pouze na základě svého příjmení a e-mailové adresy z důvodu

přehledu jejich celého "studia" kvalifikací. K fakturačním údajům firmy, prosím, zadávejte IČO. U
zkoušky nevolte jiný čas příchodu.

Po vyplnění a potvrzení pomocí tlačítka Registrace do kurzu, se objeví vyplněná přihláška, tu
vytiskněte, podepište a naskenovanou odešlete na e-mail p.orsag@kosinka.com
Pro registrace používejte, prosím, stejnou e-mailovou adresu, usnaďuje to pak vaši evidenci. Po
registraci obdržíte e-mail s potvrzením a unikátním rezervačním PIN kódem, pomocí kterého se lze
odregistrovat zadáním do příslušného pole v rezervačním systému a potvrzením tlačítkem Zrušit
registraci. O úspěšném odregistrování jste informováni na obrazovce. Jestliže se nezobrazí informace o
úspěšném odregistrování, proveďte, prosím, tuto operaci znovu.

Přihlášení a odhlášení lze provádět nejpozději 24 hod před zahájením samotného kurzu. Jestliže není
vypsán termín, který Vám vyhovuje, kontaktujte lektora.
Kontakt v případě dotazů:
Ing. Petr Orság
p.orsag@kosinka.com
736 628 394

