
1 
 

 

 

 

ONLINE RECORD BOOK – NÁVOD PRO ÚČASTNÍKY 
 

Jsme rádi, že ses zapojil/a do programu DOFE! Tento návod ti pomůže zorientovat se v systému ORB 

(Online Record Book), prostřednictvím kterého si budeš monitorovat svůj postup programem. Prvním 

krokem je registrace v systému, kterou provedeš na stránce: https://www.onlinerecordbook.org/fo/. 

Viz obrázek níže.  

 

 

 

 

REGISTRACE DO SYSTÉMU ORB 
Nahoře si můžeš zvolit jazyk, jaký preferuješ. V pravé části obrazovky vidíš možnost Nejste registrováni, 

zaklikneš, že se chceš registrovat jako Účastník DofE a projdeš registračním procesem.  Na jeho konci 

je potřeba uhradit registrační poplatek. Platba probíhá prostřednictvím platební brány, resp. platby 

kartou. Po vyplnění základních údajů budeš při registraci přesměrován na zabezpečenou platební 

Volba jazyka 

 

Zde si můžeš 

stáhnout aplikaci do 

svého telefonu 

https://www.onlinerecordbook.org/fo/
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bránu Pay Pal a pokud je ti méně než 18 let přijde email s údaji o platbě tvým rodičům. Videonávody 

na platbu lze nalézt na těchto odkazech: 

• Nezletilí účastníci: https://www.youtube.com/watch?v=yBexSs8Rrjo 

• Zletilí účastníci: https://www.youtube.com/watch?v=zE-m5rgVGu0 

 

Abys mohl začít program plnit, je potřeba mít souhlas rodičů (pokud je ti méně než 18 let), zaplacený 

poplatek a tady je potřeba potvrdit svou e-mailovou adresu prostřednictvím odkazu, který ti bude 

zaslán. Poté může tvůj vedoucí účet schválit a můžeš začít plnit program.  

 

Pokud si chceš svůj postup v programu zapisovat prostřednictvím mobilní aplikace, můžeš si ji 

stáhnout. Pokud chceš využívat webové rozhraní, tak se budeš přihlašovat svým e-mailem a heslem na 

úvodní stránce https://www.onlinerecordbook.org/fo/. Viz modrý rámeček na obrázku výše.  

 

Takto vypadá úvodní stránka aplikace. Nyní je potřeba aby si své aktivity a cíle zaznamenal 

v jednotlivých oblastech – pohyb, dovednost, dobrovolnictví. Své aktivity a cíle nemusíš zadat 

najednou, můžeš je zadávat postupně.  

 

 

Když klikneš na jednotlivé oblasti, ukáže se ti okno, v rámci kterého vyplníš potřebné údaje: aktivitu, 

stanovený cíl a také jméno a e-mail na hodnotitele. Hodnotitelem je někdo, kdo ti na konci může 

potvrdit, že ses aktivitě věnoval. Může to být tvůj vedoucí, jiný učitel, rodič, trenér, vedoucí kroužku, 

sbormistr, ředitelka psího útulku apod.  U každé aktivity musíš uvést jejího hodnotitele. Na příkladu 

níže vidíš, že si účastník vybral jako svou dovednostní aktivitu angličtinu a specifikoval svůj cíl. Jako 

hodnotitele účastník uvedl svého vyučujícího angličtiny.  

Jakmile aktivitu založíš, tvůj vedoucí musí informace, které jsi uvedl schválit. Pokud bude mít vedoucí 

pocit, že tvůj cíl není nastaven správně, může ti jej vrátit k přeformulování.  

Při výběru aktivit si také volíš hlavní aktivitu. Stačí jen zaškrtnout fajfku u té oblasti, které se chceš 

věnovat déle. Na obrázku níže si účastník vybral dobrovolnictví. To, která ze tří aktivit bude hlavní, 

https://www.youtube.com/watch?v=yBexSs8Rrjo
https://www.youtube.com/watch?v=zE-m5rgVGu0
https://www.onlinerecordbook.org/fo/
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záleží jenom na tobě a můžeš ji v průběhu plnění programu i měnit (např. pokud by se účastník rozhodl, 

že jeho hlavní aktivita nebude dobrovolnictví ale dovednost, může si to kdykoli změnit).  

 

 

 

Ve chvíli kdy máš aktivity a cíle schválené vedoucím, nic nebrání tomu, abys začal/a svůj pokrok 

zaznamenávat. Stačí jenom kliknout na vybranou aktivitu, zvolit možnost PŘIDAT ZÁZNAM a objeví se 

ti tabulka, do které zaznamenáš, kdy ses aktivitě věnoval/a, jak dlouho a popíšeš, jak se ti dařilo. Pokud 

chceš, můžeš vložit i nějakou fotku. Níže na obrázku vidíš příklad záznamu u dovednostní a pohybové 

aktivity.  
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Do ORB můžeš zapisovat přesný počet hodin a minut, které jsi aktivitou strávil/a. Pamatuj ale na to, že 

systém ti do tvého postupu programem započítá vždy pouze jednu hodinu týdně. Nelze si aktivity nijak 

„nadpracovávat“.  Podstatou programu DOFE je pravidelně se věnovat aktivitám po dobu stanovenou 

vybranou úrovní. Abychom ti cenu na konci mohli schválit, je potřeba splnit nejen požadovaný počet 

hodin, ale také týdnů (např. u hlavní bronzové aktivity bude systém požadovat 26 zápisů ve 26 různých 

týdnech). To kolik hodin jsi již v rámci programu splnil/a,  můžeš u dané aktivity pozorovat v horní části. 

Tam také uvidíš jakou aktivitu sis zvolil/a jako hlavní (viz obrázek níže). ORB slouží jako deníček tvých 

aktivit, v průběhu plnění programu pak můžeš pozorovat, kam se v jednotlivých aktivitách posouváš.  
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Stejný způsobem budeš každý týden přidávat záznamy k jednotlivým aktivitám a jakmile splníš 

požadovaný počet hodin a týdnů, systém tě vyzve abys poslal/a žádost o zhodnocení svému 

hodnotiteli (viz obrázek níže). Tomu na e-mail, který jsi uvedl/a přijde odkaz do ORB, hodnotitel se 

podívá na všechny tvé záznamy a ohodnotí tvé snažení v dané aktivitě. Jakmile budeš mít hodnocení 

od všech hodnotitelů (pohyb, dovednost, dobrovolnictví, expedice), tvůj vedoucí ti musí dokončení 

ceny ještě potvrdit. Teprve poté můžeme účet zkontrolovat my v Národním centrum pozvat tě na 

ceremonii. 
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EXPEDICE 

Expedice Ti jistě poskytne jedinečný a nezapomenutelný zážitek, níže se dozvíš, jak vše správně 

zaevidovat také v systému ORB.  

Každá expedice má tři části, které po sobě následují. Je to expediční výcvik, cvičná expedice v délce 

trvání minimálně jeden den a jednu noc a ostrá expedice, jejíž délka se liší podle zvolené úrovně. V ORB 

je tedy potřeba všechny tři části zaznamenat.  

 

 

 

EXPEDIČNÍ VÝCVIK 
 
Sekci expedičního výcviku najdeš v ORB pojmenovanou jako PŘÍPRAVA A TRÉNINK. V záložce AKTIVITA, 
pak najdeš seznam oblastí expedičního výcviku. U každé z oblastí je potřeba zadat datum a rovněž 
zaškrtnout fajfku. Vše potvrdíš kliknutím na tlačítko AKTUALIZOVAT, dole na stránce. 
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Jakmile budeš mít splněné všechny části expedičního výcviku, klikni v horní části na tlačítko  POSLAT 
REPORT. V té chvíli přijde tvému vedoucímu zpráva o tom, že jsi dokončil expediční výcvik a vedoucí ti 
tuto sekci schválí.  
 

 
 
 
 
 
CVIČNÁ EXPEDICE 
 
Expedici nezakládáš ty jako účastník, ale tvůj školitel nebo vedoucí. Všechny informace o své expedici 
(datum, cíl, kontakty na hodnotitele a školitele…)  najdeš v záložce PŘEHLED.  
 
Po skončení cvičné expedice klikni na oblast CVIČNÁ EXPEDICE a vyber záložku REPORT. V reportu vypiš 
Pozorování z expedice, to je tvé vlastní zhodnocení expedice. Můžeš se zamyslet, jak expedice 
proběhla, co ses naučil nového, jak se ti na expedici líbilo, co bys na ostré expedici udělal jinak. Pokud 
chceš, můžeš nahrát i nějaký soubor (např. fotky). Poté vše odešli hodnotiteli kliknutím na tlačítko 
POSLAT KE SCHVÁLENÍ. Na uvedený e-mail hodnotitele přijde odkaz na formulář, ve kterém vyplní další 
informace.  Vždy je třeba zkontrolovat, že máš u expedice je uveden e-mail na hodnotitele i školitele. 
Jakmile hodnotitel expedici schválí, uvidíš to ve svém profilu.    
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OSTRÁ EXPEDICE 

U ostré expedice je postup totožný jako u cvičné. Ostrou expedici nezakládáš ty, přiřadí tě do ní tvůj 

vedoucí, školitel nebo hodnotitel expedice. Informace o své expedici opět najdeš pod záložkou 

PŘEHLED. Po dokončení expedice je potřeba v záložce REPORT vyplnit položku Pozorování expedice, 

kde se prosím znovu zamysli nad tím, co nového ti expedice přinesla, co ses na ní naučil, co se povedlo 
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i nepovedlo apod. Pošli toto své pozorování ke schválení hodnotiteli a rovněž platí, že můžeš přiložit i 

nějaký soubor. 

Do záložky SOUBORY (označené modře) pak můžeš nahrát další dokumenty související s expedicí (např. 

plán trasy, prezentaci, rozdělení úkolů členů expedice apod.).  

Splnění jednotlivých částí poznáš tak, že budeš mít u dané oblasti expedice fajfku.   

 

 

 

POKRAČOVÁNÍ NA VYŠŠÍ ÚROVEŇ  

Jakmile dokončíš všechny aktivity programu a cena Ti byla schválena Národním centrem, uvidíš na 

svém profilu možnost pokračovat na vyšší úroveň. Pokud chceš pokračovat, stačí jen zvolit možnost 

ANO a projdeš zkráceným registračním procesem, při kterém si zvolíš, na jakou úroveň chceš 

pokračovat (stříbrnou, zlatou).  
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