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Varianty zápisů (PRO ŠKOLY) / možnosti registrace 
 
Jednotlivé varianty: 

1. Základní zápis 

2. Rozšířený zápis 

3. Sponzorovaná škola 

4. Top škola 
 

Pro objednání placeného zápisu přejděte na stránku Registrace školy. 
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Základní zápis 

Škola se základním zápisem má omezené možnosti při aktualizaci profilu. Je řazena za placenými 

zápisy, dle aktuálnosti a množství vyplněných informací. 

 

Možnosti základního zápisu: 

 Změna názvu školy, vložení loga, zobrazení na mapě, editace kontaktních informací,  

 vložení popisku školy (max. 255 znaků), 

 vložení maximálně 2 fotografií, 2 souborů a 2 akcí. 
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Rozšířený zápis 

V tomto zápise máte neomezené možnosti při vkládání údajů o škole. Čím více údajů vyplníte, tím 

více bodů dostanete. Podle získaných bodů se řadí školy v příslušných kategoriích. Můžete tak 

jednoduše přeskočit ve výpisu konkurenční školu. 

 

Výhody rozšířeného zápisu: 

 Změna názvu školy, vložení loga, zobrazení na mapě, editace kontaktních informací,  

 vložení popisku školy (neomezený počet znaků), 

 vložení poznámky (neomezený počet znaků), 

 neomezené vkládání oborů, fotografií, souborů, akcí a kategorií, 

 škola je v seznamu řazena VŽDY před školami se Základním zápisem. 
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Sponzorovaná škola 

V tomto zápise máte stejně jako v Rozšířeném zápisu neomezené možnosti při vkládání údajů o 

škole. Čím více údajů vyplníte, tím více bodů dostanete. Zápis Sponzorovaná škola se v kategoriích 

řadí vždy před Rozšířené a základní zápisy. Můžete tak jednoduše přeskočit ve výpisu konkurenční 

školu. 

 

Výhody zápisu Sponzorovaná škola: 

 Změna názvu školy, vložení loga, zobrazení na mapě, editace kontaktních informací,  

 vložení popisku školy (neomezený počet znaků), 

 vložení poznámky (neomezený počet znaků), 

 neomezené vkládání oborů, fotografií, souborů, akcí a kategorií, 

 škola je zvýrazněná ve svých kategoriích (viz obrázek), 

 škola získává pečeť ověřené školy, 

 škola je v seznamu řazena VŽDY před školami se Základním a Rozšířeným zápisem. 
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TOP škola 

V tomto zápise máte neomezené možnosti při vkládání údajů o škole. Zápis TOP škola se 

v kategoriích řadí vždy před ostatní zápisy. Vaše škola se bude zobrazovat na všech stránkách, všem 

na očích jako TOP škola. Tento typ zápisu si může předplatit pouze pět škol.  

 

Výhody zápisu TOP škola: 

 Změna názvu školy, vložení loga, zobrazení na mapě, editace kontaktních informací,  

 vložení popisku školy (neomezený počet znaků), 

 vložení poznámky (neomezený počet znaků), 

 neomezené vkládání oborů, fotografií, souborů, akcí a kategorií, 

 škola je zvýrazněná ve svých kategoriích (viz obrázek), 

 škola získává pečeť ověřené školy, 

 škola je zobrazovaná na hlavní stránce a na každé další stránce vpravo jako TOP škola (tedy 

na všech stránkách). 

 škola je v seznamu řazena VŽDY před školami s ostatními zápisy. 
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