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Podmínky pro vystavovatele  

na online Burze škol Jhk 2023 

Charakteristika akce:  

Organizátorem akce online Burza škol JHK je Jihočeská hospodářská komora. Akce je určena žákům 7. až 9. 

tříd základních škol, výchovným poradcům, rodičům a všem zájemcům, kteří se zajímají o středoškolské 

vzdělávání. Smyslem burzy škol je předat účastníkům informace o nabízených studijních oborech na 

jednotlivých jihočeských středních školách, ale také je informovat, jaké jsou podmínky studia, vybavení, 

odborná příprava, prostředí školy, nabídky ubytování a stravování, a v neposlední řadě, jaké škola nabízí 

volnočasové aktivity nebo jaké jsou podmínky přijímacích zkoušek. 

Místo a termín akce: 

BURZA ŠKOL ON-LINE 2023 bude probíhat online dne 19. ledna 2023 v časech od 16:00 a od 18:00. 

Podmínky pro vystavovatele 

Prezentovat se mohou jihočeské střední školy, které se zaregistrují na: 

jhk.cz  https://www.jhk.cz/udalosti/vse/vse/burzy-skol 

burzyskol.cz https://www.burzyskol.cz/vyberte-si-burzu 

 

Registrační poplatek činí 1.500, -Kč bez DPH (platí pouze pro partnery/členy JHK) * 

Cena pro střední školy, které nejsou členy/partnery JHK je 3.000, -Kč bez DPH. 

*Poplatek vystavovatele bude splatný po obdržení faktury realizátorem Burzy škol online. 

Cena zahrnuje 

✓ uveřejnění informací o škole na portále burzyskol.cz 

✓ aktivní oslovení ZŠ z celého regionu formou newsletteru s žádostí o distribuci pozvánky na 

rodiče 

✓ zajištění technické podpory a správa portálu burzyskol.cz 

✓ propagace akce směrem k výchovným poradcům, rodičům a žákům ZŠ 

o prostřednictvím sociálních sítí, a to na platformách Facebook, Instagram a LinkedIn, 

o tiskovými zprávami rozeslanými na jihočeská média, 

o médii, jako jsou rádia, regionální televize a další, a to dle finančních možností s 

ohledem na počet vystavovatelů. 
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Práva a povinnosti vystavovatele 

1) Registrovaní vystavovatelé se zavazují zajistit účast svého zástupce po celou dobu konání akce, 

tedy ve všech výše uvedených časech. 

2) Vystavovatel se zavazuje aktualizovat svůj školní profil, kde jsou uvedeny základní informace o 

škole, na webu portálu https://www.impulsprokarieru.cz/profil/prihlaseni  

3) Vystavovatel může ke svému profilu připojit video o škole. Účastníci tak dopředu získají přehled 

o škole. Organizátor si vyhrazuje právo neuveřejnit video, které by svým obsahem 

neodpovídalo účelu a charakteru burzy škol, či jinak poškozovalo zájmy organizátora. 

4) Vystavovatel zajistí prostředí pro online schůzky s účastníky online burzy škol v některé z běžně 

využívaných aplikací (například MS Teams, Zoom, Google meets aj.). Je nutné zohlednit, aby 

aplikace umožňovaly připojení více účastníků a současně i vysílání po dobu minimálně 1 hod. 

5) Vystavovatel je povinen být v době události připojen a zajistit prezentaci školy, včetně 

poskytnutí prostoru pro zodpovězení dotazů účastníkům. V případě technických či jiných 

problémů je vystavovatel povinen vyvinout max. úsilí k zajištění online přenosu a prezentaci 

školy. 

6) Vystavovatel je povinen se připojit min. 15 min. před zahájením online vstupu a zkontrolovat 

funkčnost a umožnit vstup na online schůzku účastníkům, kteří si tak budou moci ověřit 

funkčnost jejich připojení. Samotná prezentace začíná v daný čas online schůzky. 

7) Vystavovatel se zavazuje zveřejnit na svém profilu kontaktní osobu pro dotazy účastníkům burz 

a současně kontaktní osobu pro řešení technických problémů, na kterou se účastníci burz 

mohou se svými dotazy obracet. 
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Technická podpora 

1) Každý vystavovatel po registraci obdrží emailem odkaz na svůj školní profil na webu 

www.impulsprokarieru.cz, ve kterému bude mít připravený zápis pro vložení odkazů na online 

událost. 

2) Pro úpravu školního profilu využijte své přístupy. Pokud je nemáte, nebo si je nepamatujete, 

využijte manuálu pro správu školního profilu https://www.impulsprokarieru.cz/pro-

pedagogy#gallery-pdf  

3) Poznámka: V případě potřeby konzultace výběru platformy a založení online schůzek se na nás 

můžete obrátit na emailové adrese kucerova@jhk.cz. 

4) Jednotlivé online události, resp. odkazy (URL adresy) pro připojení účastníků, zašle zástupce 

školy příslušné oblastní kanceláři Jhk – kontakty ZDE, se kterou burzy škol online připravuje. Ta 

zajistí zveřejnění těchto odkazů v profilu školy na webových stránkách www.burzyskol.cz, 

přiřadí je k časovým termínům a následně ověří jejich správnost a funkčnost. 

5) Vystavovatelům doporučujeme zajistit v době připojení bezpečné a silné internetové připojení, 

včetně alternativního řešení (například datový přenos). Současně doporučujeme, aby byli pro 

případ technických problémů připojeni min. dva zástupci školy, a to každý na samostatném 

zařízení se stabilním internetovým připojením tak, aby každý z nich mohl samostatně 

pokračovat v prezentaci školy a zároveň obsloužit chat a odpovídat na dotazy. Současně 

doporučujeme, aby byla přítomna v čase připojení technická podpora, která bude řešit jak 

případné komplikace, tak bude nápomocna poradit s technickým připojením účastníkům akce. 

 

V případě potřeby se obraťte na nejbližší oblastní kancelář JHK, v technických problémech kontaktujte naše 

dvě kolegyně:  

 

Koordinační schůzka pro vystavovatele 

Před samotnou akcí bude v termínu týden před konáním akce (termín bude upřesněn) svolána online 

koordinační schůzka, které se budou moci vystavovatelé zúčastnit. Vystavovatelé obdrží pozvánku na tuto 

koordinační schůzku na email uvedený v registraci. Vystavovatelům doporučujeme se schůzky zúčastnit. 

Termín bude upřesněn! 
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