Návod DB.Najdilektora.cz
Aplikace DB.Najdilektora.cz vznikla především jako nový evidenční systém pro F-nadaci. Díky
spolupráci s KAM, z.s. jsme však vytvořili nástroj, který může pomoci pro plánování lektorské
práce, evidenci dokumentů a zpětných vazeb ve školách, a to jak pro jednotlivce, tak pro větší
organizace, které pracují v certifikovaném režimu.
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1. Jak vytvořit záznam lekce?
Po přihlášení do aplikace si klikněte do horního menu na „Záznam lekce“. Otevře se vám formulář, kde je červeně označený levý sloupec, který je nutné
vyplnit pro účely F-nadace. Údaje ve žlutém rámečku jsou nepovinné a slouží jako zpětná vazba pro samotného lektora či lektorskou organizaci.

ZÁZNAM LEKCE – Postupujte podle čísel
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Pokud tady není vaše lektorská
organizace, vybírejte „RŮZNÉ“

3a
Výběr z oblíbených škol, které si uživatel dříve zvolil
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Pokud tady není vaše lekce, je
nutné ji vyplnit na webu
NAJDILEKTORA.CZ
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3b
Výběr ze tříd, které
již někdo v systému zadal

Pokud vaše třída není ve
výběru, můžete zadat novou
Je možné i sloučení tříd
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2. Přehled záznamů – úprava a doplnění, duplikace, odstranění záznamu lekce, export do Excelu

ÚPRAVA
formuláře
ZÁZNAM LEKCE

ZDUPLIKOVÁNÍ
formuláře ZÁZNAMU
LEKCE  vytvoří se
kopie
záznamu,
vymažou se pouze třída
a časy lekce

ODSTRANĚNÍ
ZÁZNAMU LEKCE

EXPORT ZÁZNAMŮ CN do Excelu ve
formátu *.csv  pro cenovou
nabídku KAM, ale je možné ho využít
na cokoliv

EXPORT ZÁZNAMŮ PRO NMP do
Excelu ve formátu *.csv  měl by
korespondovat s tabulkou pro
nadaci Mezinárodní potřeby

V PŘÍPADĚ, ŽE JE ZÁZNAM LEKCE VYPLNĚNÝ KOMPLETNĚ (včetně hodnocení a zpětné vazby), JE MOŽNÉ STÁHNOUT
TIŠTĚNOU PODOBU ZÁZNAMU LEKCE, PODLE ŠABLONY, KTEROU SI ORGANIZACE V MENU „MŮJ ÚČET“

VZOROVOU ŠABLONU
RÁDI ZAŠLEME

VÁM

3. Jak vytvořit záznam lekce?
Vnitřní kalendář aplikace usnadňuje orientaci v seznamu a plánování lekcí v rámci měsíců. Po kliknutí na událost je také možné konkrétní lekci editovat.

4. Přehled mých škol
Přehled svých škol najdu v menu „Školy“. Je zde možné přepínat mezi jednotlivými školními roky, a pokud vyplňujete smlouvy a další dokumenty, aplikace je umožňuje
přidat ke škole na aktuální školní rok. Ikony na řádku školy vlevo ukazují, zda tyto dokumenty jsou uloženy (znázorněno zelenou barvou).

5. Kde se podívám na historii třídy?
Po kliknutí na řádek školy v menu „Školy“ se dostanete na „Detail školy“, kde můžete nejen upravovat dokumenty školy, ale také zde vidíte seznam tříd. V detailu třídy je:

6. Jak vytvořit záznam z následné činnosti?
Kdo máte rozšířenou podporu F-nadace, určitě budete potřebovat formulář pro následnou činnost. Ten je velmi jednoduchý. Vyplňujete ho v levé části obrazovky. V prvé
části se pak nachází seznam všech uložených záznamů z minula, které můžete upravovat, duplikovat či mazat. Nezapomeňte vždy záznam uložit!
Nově také je třeba zadat církev/organizaci, pod kterou se následná činnost děje. Výběr je podobných jako u výběru škol. Tyto církve/ organizace jsou pak možné uložit do
oblíbených. Pokud cílovou organizaci nenajdete, můžete ji zadat jako „jinou“, nebo případně kontaktujte přímo programátora, který vám ji přidá. Název církve/organizace a
IČO nebo adresu pošlete na mikus.petr@gmail.com

7. Kde se můžu podívat na tabulku pro F-nadaci?
Přehled vaší práce, který je potřeba pro F-nadaci najdete v menu „Můj účet“ - v dolní části této stránky. Zde si můžete zkontrolovat lektorované hodiny, odměny, případné
potřebné dary ke zdvojování při rozšířené podpoře F-nadace.

Zpracoval: Vít Pospíšil, v HK dne 8. 12. 2017

