
Elektronický vzdělávací portál ČKAIT

eduK.ckait.cz – nápověda 



Jak se přihlásím do systému?

Elektronický vzdělávací portál ČKAIT

6/2022

✓ Zobrazí se přihlašovací 
stránka do zabezpečené 
části webu ČKAIT.

eduK.ckait.cz

eduK.ckait.cz – nápověda 

1

2



Jak se přihlásím do systému?

Elektronický vzdělávací portál ČKAIT

6/2022eduK.ckait.cz – nápověda 

✓ Do horního pole doplňte číslo autorizace (všech 7 míst).

✓ Do dolního pole heslo, které jste dostal/a po slibu.                          
V případě, že heslo nemáte, požádejte IT: it@ckait.cz. 

✓ Budete přesměrován/a do svého účtu v eduKu.
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První přihlášení
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✓ Po prvním přihlášení do systému 
dochází k vytvoření účtu uživatele, 
kontrole údajů a přiřazování kurzů.

✓ Tato činnost může trvat až 10 minut, 
během nichž nemusíte být přihlášeni.

✓ Pokud zůstanete přihlášeni, 
aktualizujte stránku stiskem klávesy F5.
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Nabízené vzdělávání (kurzy)

✓ Odborné kurzy zakončené testem 
(kód „K“, akreditovány v CŽV 
1 bodem)

✓ Záznamy webinářů (kód „ZW“, 
neakreditovány v CŽV)



Vidím někde studované kurzy? 
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Studované kurzy

✓ Přehled vzdělávání, které jste si 
vybral/a ke studiu/zhlédnutí se 
zobrazuje na úvodní nástěnce a              
v Profilu uživatele. 

✓ Vzdělávání je zobrazeno jako 
studované, dokud jste nesplnil/a test 
odborného kurzu nebo nepotvrdil/a 
ukončení neakreditovaného 
vzdělávání (zhlédnutí webináře atd.).



Jak vyhledávat v nabídce vzdělávání?
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✓ V nabídce vzdělávání můžete vyhledávat 
pomocí filtru výběrem – podle 
pořadatele, oboru autorizace, kterému 
je kurz určen  atd.

✓ Zvolte (např. OK Pardubice) a klikněte 
na tlačítko „Filtrovat“.

✓ Zobrazí se kurzy (kód „K“) a záznamy 
webinářů (kód „ZW“) OK Pardubice.



Jak se přihlásit do kurzu/záznamu?
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1. Vyberte si z nabídky vzdělávání kurz.

2. Klikněte na tlačítko PLUS na konci řádku.

3. Na následující stránce potvrďte svou 
volbu.

4. Kurz se přesune do Studovaných kurzů.
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Jak absolvuji kurz?
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✓ Kurz absolvujete zhlédnutím vzdělávací 
části a splněním testu.

✓ Test není omezen počtem pokusů ani 
časem.

✓ Test je splněn při 80 % správných 
odpovědí. Po splnění testu je kurz 
přesunutý do Absolvovaných kurzů                  
v Profilu uživatele.

✓ Test je možné opakovat libovolně i po jeho 
splnění. Evidován v Absolvovaných 
kurzech je pouze 1x.



Jak potvrdím zhlédnutí záznamu webináře?
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✓ Zhlédnutí záznamu webináře potvrzujete 
sám/sama – pod oknem se záznamem. 

✓ Zhlédnutí není akreditováno.

✓ Zhlédnutý webinář se také přesouvá 
automaticky do Absolvovaných kurzů.



Jak vykáži vzdělávání na konci běhu CŽV?
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✓ Přehled absolvovaných kurzů a zhlédnutých 
záznamů webinářů můžete kdykoli vytisknout           
z Profilu uživatele.

✓ Rozbalte Absolvované kurzy.

✓ Použijte kombinaci kláves 
CTRL+P. 

✓ Vyberte „Tisk“ nebo 
„Uložit jako PDF“.

✓ PDF potvrzení můžete 
přiložit k Čestnému 
prohlášení o splnění běhu 
CŽV (viz Program 8. běhu) 
a zaslat své oblastní 
kanceláři.

Poznámka: 
Pouze kurzy začínající kódem „K“ se 
započítávají do kreditního vzdělávání.

https://www.ckait.cz/program-8-behu-czv-ckait-pro-obdobi-2022-2024


Potřebujete se na něco zeptat?
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✓ eduK spravuje Středisko vzdělávání a informací 

✓ Kontakt: 

▪ Tony Nguyen, Ota Koutník

▪ E-mail: eduK@ckait.cz

▪ Tel.: 227 090 229

✓ Poptat se můžete také na oblastních kancelářích

✓ URL: eduk.ckait.cz

https://www.ckait.cz/stredisko-vzdelavani
mailto:eduK@ckait.cz
https://eduk.ckait.cz/

