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MOJE ELPIDA 
Vstupní brána do programu Elpidy 

 

 

Co se s novým systémem mění 
 
Přihlášky – nově platí přihlášení 10 dnů, během těchto 10 dnů je nutné uhradit kurzovné. Uhrazením se 
stane Vaše přihláška závaznou. V opačném případě je Vaše rezervace pro 10 dnech stornována a může 
se stát, že o místo v kurzu přijdete. O rezervaci v celoročních kurzech přijdete i v takovém případě, že si 
po vyčerpání kurzovného nepředplatíte kurz na další období. 
 
Platby převodem – nově mají obě pobočky společné číslo účtu 2838425001/5500 a každá platba má 
svůj variabilní symbol, který Vám ELbot pošle e-mailem po přihlášení, nebo Vám ho sdělí koordinátorky 
studijního oddělení. Při platbě převodem jej vždy uvádějte. 
 
Náhradníci – nový systém ELbot umožňuje přihlásit se a odhlásit přes internet z pohodlí domova v sekci 
Moje Elpida. ELbot eviduje náhradníky automaticky a v případě, že se někdo odhlásí, osloví všechny 
zapsané náhradníky automaticky. Uvolněné místo získá ten náhradník, který se jako první o místo 
přihlásí. 
 
Kredit – sjednocujeme kredit, který byl dosud pro každou pobočku zvlášť, dohromady. Své kredity tedy 
můžete čerpat na kterékoliv pobočce, na Bělidle i v Přístavu. 
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MOJE ELPIDA 
Vstupní brána do programu Elpidy 

Registrace a přihlášení 
„Jak se do toho dostanu?“ 

Pokud se do Mojí Elpidy přihlašujete poprvé, můžete využít nějakou z nabízených možností v zeleném 
rámečku.  

Pokud už známe Váš email, můžeme vám na něj zaslat přístupové heslo. Když 
si nejste jistí, ověříme, zda email evidujeme a v obou případech Vám na něj 
zašleme informace o tom, jak postupovat dále. 

Pokud jste u nás ještě nikdy nebyli, zvolte poslední možnost „Zaregistrujte se“ 
z rámečku, nebo ovál „Registrace“ v bílé sekci. 

Dostanete se na stránku s registračním formulářem, kde vyplníte 
všechny potřebné údaje a kliknete na tlačítko „Registrovat se“ 

 
 

 

Až zase příště web navštívíte, už se nebudete registrovat, ale pouze se 
přihlásíte v sekci „Přihlášení“ na úvodní stránce pomocí Vašich přístupových údajů. 

Rozhraní webu 
„Co to umí?“ „K čemu to je?“ 

Na webu přehledně vidíte všechny aktivity, které právě Elpida pořádá. Na ty, o které máte zájem, se 
můžete zapsat. Vidíte i stav svého kurzovného, materiály od lektorů k výuce a systém též umožňuje 
připojit se do online učebny. 

Všechny zapsané aktivity (tedy tam, kam jste přihlášeni) se Vám zobrazují na hlavní stránce webu. U 
každé aktivity je zobrazen její datum, stav platby, místo výuky a možnost odhlášení. 

„Jak je to s placením?“ 

Platit za vybrané aktivity můžete rovnou převodem na účet, kartou online anebo až při příchodu, a to 
klasicky hotově, nebo platební kartou na studijním oddělení.  

Kromě těchto klasických metod si můžete na Váš účet na tomto webu nabít takzvaný kredit, kterým 
potom v průběhu času můžete platit za vybrané aktivity, až do jeho vyčerpání. Kredit si však můžete 
kdykoliv dobít pomocí výše zmíněných platebních metod. Kredit získáváte také v případě, že se již 
zaplacená lekce zruší. V takovém případě vám systém automaticky nahraje do kreditu výši zaplaceného 
kurzovného. 

 

!  Musíte zaškrtnou souhlas s podmínkami a GDPR  ! 

Kredit se vyplatí především proto, že při dobití vyšších částek je dobitá hodnota kreditu vyšší než 
placená částka za dobití. Platnost kreditu je ale omezená, a to na tři měsíce. 
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„Kde mám co?“ 

Na horní liště máme domovskou stránku, ze které je pořízen obrázek níže (je to takový přehled všeho), 
kartu „Moje aktivity“ (v ní jsou zobrazeny kurzy, na které jste přihlášeni) a kartu „Všechny aktivity“ (tam 
se zobrazují všechny aktuálně pořádané aktivity a tam se na ně taky můžete zapsat). Také je tam červená 
lupa a tou můžete vyhledat aktivitu třeba na základě názvu kurzu.  

Ikona „Můj účet“ otevře menu, přes které se dostanete k historii objednávek (přihlášek),  
ke kreditu, ke změně osobních údajů nebo k odhlášení z Moje Elpida.  

Pomocí tlačítka „+ Přidat aktivitu“ se opět dostanete  
na seznam pořádaných aktivit. 

 

Zde máme 
informace o 
kreditu a 
taky jej zde 
můžeme 
dobít. 
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Karta – Všechny aktivity 
„Jak si zapíšu kurz?“ „Co tu všechno mají?“ 

Zde vidíme přehled všech aktuálně nabízených aktivit. Můžeme si vybrat zobrazení podle Aktivit 
(vlevo) anebo Časový program (vpravo). 

Aktivity – v levém sloupci vybíráme obor, popřípadě dostupnost nebo lektora a nahoře máme filtry 
místa výuky a formu aktivity. Použitím filtrů urychlíte hledání, pokud už znáte název nebo lektora 
kurzu. 

Časový program – v levém sloupci vybíráme formu aktivity, nahoře měsíc a pobočku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kredit 
„Jak si mám dobít kredit?“ „Kolik mám ještě kreditu?“ „Do kdy kredit platí?“ 

Půjdeme přes domovskou stránku anebo klikneme na ikonu „Můj účet“ v horní liště a poté na „Kredit“. 

S větším množstvím naráz zakoupeného kreditu se zvyšuje hodnota nabitého kreditu oproti uhrazené 
ceně. 

Kromě možnosti dobití kreditu je na stránce 
vidět i Váš aktuální kredit, jeho platnost a 
historie pohybů kreditu (prováděné transakce). 

 


