Manuál pro e-learningové ŠKOLENÍ, SEMINÁŘ a
SEBEVZDĚLÁVÁNÍ rozhodčích licence „C“
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
v minulosti KR ČAST obdržela mnoho připomínek týkajících se kurzu rozhodčího licence „C“
prostřednictvím e-learningu. Proto došlo k zásadním změnám ve smyslu usnadnění přístupu
k sebevzdělávání a následnému absolvování kurzu rozhodčího licence „C“, stejně tak prodlužování
platnosti licence. Veškeré změny jsou aplikovány od 15. 8. 2018. Věnujte, proto prosím zvýšenou
pozornost následujícím pokynům.
KR ČAST
Podmínky školení upravuje „SMĚRNICE ČAST č. 5/2016 Udělování licencí a školení rozhodčích“.
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1. Webová adresa školení
E-learningové školení je přístupné na webové stránce http://mphxp2.xprofiler.ch/moodle/.

2. Registrace
Registrace a následné zapsání uživatele do kurzu (přesný název kurzu: Rozhodčí C_v20180815)
umožňuje návštěvníkům prohlížet studijní materiály, dostupné prezentace a procházet zkušební otázky.
Stejně tak umožňuje přístup do závěrečného/opravného testu.
• Adresa pro registraci: http://mphxp2.xprofiler.ch/moodle/login/index.php
• Zde si uchazeč vytvoří novou registraci (registrace vytvořené do 30.6.2018 byly zrušeny).
V rámci nové registrace zejména pravdivě uvede (slouží ke spárování s následnou platbou):
o Jméno a Příjmení
o Osobní identifikační číslo z registru ČAST
• Přihlašovací jméno a heslo si uchazeč zvolí vlastní (heslo je možné v budoucnu změnit).
• Na zadanou emailovou adresu uchazeč obdrží email s odkazem, na který je nutno kliknout pro
plnou aktivaci uživatelského účtu.
• V průběhu registrace vysloví uchazeč souhlas se zpracováním osobních údajů dle GDPR.
• Uchazeč má možnost zapsat se do výše uvedeného kurzu. Zapsání do kurzu je aktivní po 90
dní. V tomto časovém úseku je možné procházet studijní materiály, procházet zkušební testy,
vyplnit závěrečný test a případně test opravný.
• Registrace, zápis do kurzu a všechny další informace (např. výsledky testů) budou automaticky
zrušeny/odstraněny:
o po úspěšném absolvování závěrečného testu
o po úspěšném absolvování opravného testu
o po neúspěšném absolvování opravného testu
o po uplynutí 90 dní od zapsání do kurzu
O zrušení registrace bude uživatel informován e-mailem.
POZOR!!! – na jednu emailovou adresu může být současně navázáno pouze jedno
přihlašovací jméno!!! V případě, že chcete registrovat více uživatelů na jednu emailovou
adresu, kontaktujte prosím správce.

3. Zkušební, závěrečný a opravný test
3.1. Zkušební test
Zkušební test je automaticky vygenerován z aktuálního souboru otázek, který je průběžně aktualizován
KR ČAST. Vždy je pouze jedna správná odpověď ze čtyř nabízených možností. Podmínkou pro
přístup k závěrečnému testu je úspěšné splnění zkušebního testu alespoň na 75 %.

3.2. Závěrečný test
Je potvrzovacím testem pro získání/prodloužení licence rozhodčího licence „C“. Podmínkou pro
přístup k závěrečnému testu je úspěšné splnění zkušebního testu viz výše kapitola Zkušební test.
• Každý uchazeč má jeden pokus + jeden pokus opravný
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• Při neúspěšném prvním pokusu vzniká nárok na pokus druhý – opravný
• Na provedení testu má každý účastník max. 45 minut.
• Test se skládá ze 40 otázek náhodně vybraných z aktuálního souboru otázek, který je průběžně
aktualizován KR ČAST.
• Pro úspěšné absolvování testu je třeba dosáhnout úspěšnost alespoň 90 % (max. 4 chyby).
• Výsledek testu se zobrazí ihned po jeho ukončení.

3.3. Opravný test
Opravný test je bez poplatku a musí být napsán do devadesáti dnů od zapsání do kurzu (pro
případ školení i semináře) viz výše kapitola Registrace.
• Pokud účastník nezvládne závěrečný test ani na druhý – opravný pokus, registrace zaniká.

4. Školení (za účelem získání licence)
4.1. Podmínky získání licence
Pro udělení licence je nutné splňovat následující podmínky:
• Min. věk 15 let.
• Mít platnou registraci v registru ČAST (zaplacený evidenční poplatek – min. 30,-Kč).
• Úspěšně napsat závěrečný/opravný test
• Zaplatit poplatek 200 Kč AŽ POTÉ, CO UCHAZEČ ÚSPĚŠNĚ SPLNÍ ZÁVĚREČNÝ
TEST
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4.2. Platba
Účastník „školení za účelem získání licence“ zaplatí poplatek 200,-Kč na číslo účtu:
2608251309/0800, VS:34xxxxx05 (xxxxx = identifikační číslo účastníka uvedené v registru ČAST),
Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení. Licence bude udělena až po obdržení platby.

5. Seminář (za účelem prodloužení licence)
5.1. Podmínky prodloužení platnosti licence
Pro prodloužení platnosti licence je nutné splňovat následující podmínky:
• Mít platnou registraci v registru ČAST (zaplacený evidenční poplatek v minimální výši 30,-Kč,
tedy jako „ostatní člen“).
• Mít ke dni úspěšného napsání závěrečného testu aktuálně platnou licenci C
• Úspěšně napsat závěrečný test
• Zaplatit poplatek 100 Kč AŽ POTÉ, CO UCHAZEČ ÚSPĚŠNĚ SPLNÍ ZÁVĚREČNÝ
TEST

5.2. Platba
Účastník „semináře za účelem prodloužení licence“ zaplatí poplatek 100,-Kč na číslo účtu:
2608251309/0800, VS:34xxxxx05 (xxxxx = identifikační číslo účastníka uvedené v registru ČAST),
Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení. Licence bude udělena až po obdržení platby.

S účinností od 15. 8. 2018 je za prodloužení licence považováno, pokud uchazeč úspěšně napíše
závěrečný test v době, kdy je stávající licence ještě platná (poplatek 100Kč). V případě propadlé
licence musí držitel zaplatit přihlašovací poplatek 200Kč.

6. Ukončení kurzu
Výsledek testu se zobrazí ihned po jeho ukončení. V případě zájmu o licenci uchazeč postupuje podle
kapitol Platba (školení/seminář). Po obdržení platby bude uchazeč administrátorem emailem
informován o obdržení platby a úspěšném zvládnutí testu. Následně budou všechny údaje uchazeče
zaslány k evidenci rozhodčích do registru ČAST.
Aktuální evidence rozhodčích je vedena prostřednictvím centrálního registru ČAST. Na vyžádání KR
ČAST vydává oficiální dokument stvrzující platnost licence. V případě zájmu kontaktujte Kláru
Vaculovičovu (e-mail: vacul.cast@gmail.com)
• Účastníkovi bude udělena licence rozhodčího „C“.
• Licence je platná na dobu tří let od data úspěšného zvládnutí závěrečného testu.
• Po úspěšném zvládnutí testu je účastník z kurzu vyškrtnut a jeho registrace zaniká.

7. Administrace e-learningu
Administrace e-learningového kurzu probíhá od 16.8. – do 30.6. následujícího roku, a to zpravidla
dvakrát až třikrát týdně.
Od 1. 7. do 15. 8 administrace e-learningu neprobíhá, licence nebudou udělovány a kurz nebude
spravován!!!

8. Jak reálně postupovat v administraci
8.1. Registrace uchazeče
1) Přejdeme na adresu: http://mphxp2.xprofiler.ch/moodle/login/index.php
2) Klikneme na tlačítko: „Začneme nyní vytvořením nového účtu“
3) Vyplníme registrační formulář
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Poznámka: Ochranu osobních údajů dále specifikuje Směrnice ČAST č. 3-2018 „Ochrana osobních
údajů“: https://www.ping-pong.cz/wp-content/uploads/2018/08/SMERN_2018_03-GDPR.pdf
4) Potvrdíme tlačítkem „Vytvořit můj nový účet“.
Systém informuje: Na vaši adresu jnovak@cast.cz byl odeslán e-mail s jednoduchými pokyny k
dokončení vaší registrace. Narazíte-li na nějaké obtíže, spojte se se správcem těchto stránek.
5) Přejdeme do emailové schránky, vyhledáme potvrzovací email (v případě, že potvrzovací email
nepřijde do 24hodin, kontaktujte prosím administrátora).
6) V potvrzovacím emailu:
a) Potvrďte dokončení registrace kliknutím na odkaz
b) V případě, že není tato adresa zobrazena jako odkaz pak adresu zkopírujte do schránky
(CTRL+C) a vložte ji do adresního řádku ve svém webovém prohlížeči (CTRL+V) a
stiskněte Enter.
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7) Po potvrzení kliknutím na webovou adresu:
Systém informuje: Díky, Jiří Novák Vaše registrace byla potvrzena
8) Nyní je možné zapsat se do kurzu viz dále kapitola Zápis do kurzu

8.2. Přihlášení uchazeče
Při prvním dokončení registrace kliknutím na odkaz viz výše je uživatel automaticky přihlášen. Při
opětovném přihlášení postupujeme následovně:
1) Přejdeme na adresu: http://mphxp2.xprofiler.ch/moodle/login/index.php
2) Vyplníme přihlašovací jméno a heslo uvedené při registraci
3) Potvrdíme tlačítkem „Přihlásit se“

4) Po přihlášení si vybereme příslušný kurz (Kurzy ČAST → Školení rozhodčích licence C (pro přihlášky
platné od 15.8.2018)
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5) V případě, že jsme do kurzu již zapsání zobrazí se nám Osnova kurzu v opačném případě se zobrazí
výzva k zapsání se do kurzu
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8.3. Zápis do kurzu
Při registraci
Při registraci postupujeme podle kapitoly Registrace uživatele až do bodu č. 7. Klikneme na „Kurzy“ a
vybereme Školení rozhodčích licence C (pro přihlášky platné od 15.8.2018.

Zapíšeme se do kurzu.
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Při přihlášení pomocí přihlašovacího formuláře
Při přihlášení pomocí přihlašovacího formuláře postupujeme podle kapitoly Přihlášení uchazeče až do
bodu č. 4. Následně jsme vyzváni k zapsáni se do vybraného kurzu.

9. Závěrečná ustanovení
Účinností tohoto dokumentu se ruší platnost Manuálu pro e-learningové školení a sebevzdělávání
rozhodčích licence „C“, platného od 1. 10. 2016.
Schváleno KR ČAST:
Platnost:
Účinnost:

3. 8. 2018
3. 8. 2018
od 15. 8. 2018
Ing. Josef Smetana, administrátor
Tomáš Malík, předseda KR ČAST
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