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HŠ YAMAHA BRNO – OMLUVY A NÁHRADY 

Pokud se na lekci nemůžete dostavit, co nejdříve si ji prosím omluvte v systému. Pokud si lekci omluvíte do 

22.00 dne před lekcí, získáváte kredit na náhradu. Nahradit si můžete dvě řádně a včas omluvené lekce za 

pololetí. Pokud omluvu nestihnete v systému zadat do 22.00, nárok na náhradu ztrácíte. Nicméně prosíme, 

abyste i v tomto případě omluvy zadávali, aby lektoři byli předem informovaní o vaší nepřítomnosti.  

Náhradový systém naleznete na adrese https://yamahabrno.webooker.eu/ 

A. WEBOVÁ VERZE 
Ve webové verzi jsou dvě možnosti, jak si lekci omluvit. Buď přes Moje kurzy, nebo přes rozvrh.  

Náhrady jsou možné jen přes rozvrh. 

Oba způsoby jsou popsány níže. 

1. Omluvy z kurzů - přes Moje kurzy 
Po přihlášení do systému kliknu na DALŠÍ, z menu vyberu Moje kurzy 

 
Zobrazí se mi kurzy, na které jsem přihlášen. Vyberu ten, ze kterého se chci omluvit. 

 

Zobrazí se mi seznam lekcí kurzu. Najdu si lekci, kterou chci omluvit, a kliknu na symbol tužky vpravo vedle 

lekce.  
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Otevře se mi vyskakovací okno, kde omluvu potvrdím. Potvrzení mi přijde emailem. 

 

Kdybych omluvu chtěla zrušit, stejným způsobem kliknu na tužku u omluvené lekce. Vyskakovací okno se mě 

zeptá, zda chci omluvu skutečně zrušit, potvrdím. 

 

 

2. Omluvy a náhrady z kurzů – přes rozvrh 

Pokud se chci omluvit z kurzu nebo si chci kurz nahradit kliknu na ,,rozvrh" 
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Otevře se mi rozvrh, kde si vyberu období/datum/studenta (pokud mám více jak jedno dítě, jinak studenta 

nevybírám) a místo, kde kurz probíhá. Políčka jsou barevně rozlišená: 

Zelená je lekce, kde mám přihlášené dítě 

Bílá je volná lekce 

Červená již obsazená lekce (je možné se přihlásit na čekací listinu) 

 

Pokud chci dítě omluvit z kurzu, kliknu na zelenou a otevře se mi okno. 

Z této hodiny omluvím studenta tak, že odškrtnu políčko "Přítomen" čtvereček tedy zůstane prázdný. 

A dám uložit. 

 

 

 

Pokud chci studenta přihlásit na náhradu, kliknu na bílé políčko (lekce, kde jsou volná místa) a v otevřeném 

okně zaškrtnu políčko "Přítomen". 

Sloupeček náhrady ukazuje, kolik mám v daný moment náhrad (číslo v závorce jsou převedené nebo navíc 

nabité náhrady). A dám uložit. 

DŮLEŽITÉ: pokud jste se přihlásili na náhradu a nemůžete se jí zúčastnit, omluvte si ji stejným způsobem, jako 

běžnou lekci. Jinak vám náhrada propadne. 
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Obsazené lekce - červené 

Na plně obsazenou lekci se nelze přihlásit na náhradu, ale můžu si ji nechat hlídat. Pokud si lekci někdo omluví, 

systém mě na náhradu automaticky přihlásí. Lekci si nechám hlídat tak, že kliknu na červené políčko lekce. 

Zaškrtnu políčko "přítomen" u studenta a dám uložit. 

Systém vám v tuto chvíli napíše, že v lekci již není volné místo, ale můžete být zařazeni na čekací listinu do 

pořadníku. Pořadník ukazuje, jaké bude vaše pořadí v čekací listině. Systém vás automaticky přihlásí hned, jak 

se někdo jiný omluví. 

Na email vám přijde potvrzení, že jste byli přidání na čekací listinu. Když se místo uvolní, přijde vám email a 

SMS zpráva, že jste byli na lekci přihlášeni. Pokud už o lekci náhodou nemáte zájem, nezapomeňte si ji omluvit! 

(stejným způsobem, jako běžnou lekci) 

Pokud se místo neuvolní, možnost náhrady vám samozřejmě zůstává, můžete se přihlásit jinam. 
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B. MOBILNÍ VERZE 
V mobilní verzi je jen jedna možnost, jak si lekce omlouvat a nahrazovat, a to přes Rozvrh. 

Pokud se chcete v mobilním telefonu omlouvat a hlásit na náhrady, musíte se nejprve přihlásit do svého účtu.  

Přihlašovací údaje vám přišly mailem, po založení účtu. Kliknete na tři čárky v bílém kolečku a dáte přihlásit. 

 

Pro omluvení nebo přihlášení na náhradu klikněte na tlačítko "Rozvrh". 

Otevře se vám kalendář, ve kterém si vyberete učebnu a datum, kdy se chcete omluvit nebo nahlásit na 

náhradu. 

Zeleně jsou označené kurzy, kde jste přihlášení, červeně kde je plná kapacita a ostatní kurzy jsou bílé. 
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Vyberete kurz, ze kterého se chcete omluvit nebo na který se chcete přihlásit. 

- pro omluvení posuňte vypínač doleva (vypnutý - bude šedý) 
- potvrďte tlačítkem Uložit 

 
 
 
- pro přihlášení na náhradu posuňte vypínač doprava (bude červený a stav bude přítomen - registrován) 

 

- systém vám zobrazí počet zbývajících náhrad i název náhradové skupiny. 
 
Po omluvení i zapsání na náhradu vám systém odešle automatické potvrzení mailem. 
 


