
Manuál k placeným zápisům  – SeznamŠkol.eu 

 Zápis bude v příslušné kategorii zobrazován výše (prioritně) než Základní zápisy, 

 název školy (možnost alternativního názvu), 

 logo školy, 

 adresa, 

 kontakt – telefon (3x), e-mail (4x), fax (1x), 

 odkaz na www stránky, 

 ředitel, kontaktní osoba, 

 rozšířený popis školy (neomezeně znaků), 

 rozšířené poznámky (neomezeně znaků), 

 fotografie školy (neomezeně fotografií), 

 obory / Studijní programy (neomezeně oborů), 

 akce – Dny otevřených dveří, termín přijímacích řízení, atd… (neomezeně akcí), 

 soubory – Ukázky přijímacích testů, atd… (neomezeně souborů), 

 zařazení do neomezeně kategorií. 

Ukázkový profil školy 

 



Možnosti editace školy 

 

 

1. Profil – základní informace o škole jako je název, adresa, kontaktní údaje, kategorie, 

logo, a další. 

2. Obory – zde máte možné vložit obor či studijní program, který škola v daný rok 

otevřela. 

3. Akce – jedná se především o dny otevřených dveří, termíny přijímacích řízení a další. 

4. Soubory – ukázky přijímacích testů, přihlášky ke studiu, atd. 

5. Fotogalerie – nahrávejte fotografie školy a přibližte tak návštěvníkům prostředí školy. 

6. Řazení/Zvýhodnění– dozvíte se, jak bezplatně zviditelnit vaši školu. 

  



PROFIL ŠKOLY 

 



 

  



OBORY 
- Možnost vyplnění studijního oboru, na který se mohou uchazeči hlásit. 

 
  



AKCE 
- Vložte, pokud chcete, aby byl návštěvník informován o jakékoliv veřejné akci vaší školy. 

- U placených zápisů je možné vložit nekonečně mnoho akcí. 

 

  



SOUBORY 
- Vkládejte soubory, které jsou užitečné pro návštěvníky profilu (např. přihlášky ke studiu, 

ukázky testů z přijímacích řízení, atd.…). 

- U placených zápisů je možné vložit nekonečně mnoho souborů. 

 

  



FOTOGALERIE 
- Uchazeči zajisté ocení i ukázky ze školy v podobě fotografií. 

- U placených zápisů je možné vložit nekonečně mnoho fotografií. 

 

 

ŘAZENÍ/ZVÝHODNĚNÍ 
- Rady a tipy, jak zviditelnit vaši školu. A to naprosto bezplatně! Stačí vyplnit co nejvíce údajů o 

škole, vložit logo školy, vložit odkaz vašeho profilu na vaše webové stránky.  

- Naleznete zde i informace o placených zápisech. 

- Dočtete se tu o dalších projektech, které pro vás děláme. 

 


