
 
 

Online náhradový systém dětských tenisových tréninků 
(Náhradový systém) 

k čemu slouží, jak ho používat 
 
Aktualizace tréninkového rozvrhu probíhá vždy 
- na začátku jarní části sezóny (přelom měsíce března a dubna) 
- na začátku podzimní části sezóny (začátkem září) 
- před zimní částí sezóny (v průběhu října) 
 
Každoročně na začátku jarní části sezóny od rodičů vybíráme přihlášky na tenisové tréninky. 
Údaje z nich slouží pro evidenci dětí jako členů-hráčů v našem tenisovém klubu a zároveň 
k zavedení dětí do Náhradového systému. 
 
Náhradový systém je rozvrh tréninků dostupný online. 
Můžete v něm dítě z tréninku omluvit a omluvenou hodinu umístit do jiného, vhodného termínu. 
Tak lze jeho zameškaný trénink nahradit. 
 
Pravidla pro omlouvání 
- omlouvat tréninky je možno pouze z důvodu nemoci dítěte 
- omluva musí být provedena nejpozději v den tréninku do 7:59 hodin 
- umístit náhradu do jiného termínu je možno nejpozději 3 hodiny před jeho začátkem 
 
Počet možných „náhrad“ 
- 4 pro jarní část tréninků 
- 2 pro podzimní část tréninků 
- 3 pro zimní část tréninků 
V případě dlouhodobé nemoci dítěte postupujeme na základě vzájemné dohody s rodiči. 
 
Náhradový systém je umístěn na adrese https://tenis-praga.isportsystem.cz/ 
- záložka „DĚTI venkovní kurty“ pro venkovní část sezóny 
- záložka „DĚTI haly“ pro zimní část sezóny 
 
Přihlašovací údaje do systému se na začátku jarní části sezóny nemění, zůstávají stejné. 
Pokud u nás začne trénovat nové dítě, pomocí údajů z odevzdané přihlášky (příjmení, e-
mailová adresa) ho zavedeme do systému. Na uvedený e-mail pak pošleme přihlašovací 
údaje. 
Pokud u nás trénují sourozenci, pak, aby bylo možné do systému zavést každého z nich, je 
v přihlášce nutné uvést u každého z nich jinou e-mailovou adresu. 
 
Samotné ovládání po přihlášení do systému je intuitivní. 
Omluva se provede smazáním konkrétního tréninku. Systém sám vytvoří „náhradu“. Současně 
okamžitě rozešle dětem, které mají nevybrané „náhrady“ upozornění, že se pro ně uvolnil 
vhodný termín. 
Umístění „náhrady“ se provede jejím přidáním do Vámi zvoleného vhodného termínu. 
 
 

https://tenis-praga.isportsystem.cz/

