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1. Registrace na webu ChO
Jděte na stránky ChO https://olympiada.vscht.cz/cs/ a na úvodní stránce klikněte na Přihlásit
se nebo zvolte Přihlášení v pravém horním rohu.

Klikněte sem
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1.1.

Výběr způsobu přihlašování

1.1.1. Přihlášení e-mailem
Zvolte metodu přihlášení - E-mail.

Klikněte sem

Nemáte účet, proto zvolte Vytvořte si ho. Pro jednoduchost ověření Vaší totožnosti
doporučujeme použít pracovní email Vaší školy popř. jiné organizace.

Klikněte sem
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Otevře se tabulka Tvorba profilu, vyplňte ji a zvolte Zaregistrovat a vytvořit profil.

Klikněte sem
Na Váš e-mail byl odeslán odkaz k aktivaci účtu. Přejděte do svého e-mailu a aktivujte si
účet.

Postupujte dle instrukcí, které jste dostali e-mailem.

Klikněte sem
nebo
Zkopírujte do
prohlížeče
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Otevřou se stránky ChO s vyplněným registračním e-mailem. Doplňte heslo a zvolte
Přihlásit.

Vyplňte
Klikněte sem

Vyberte svou roli v ChO a zvolte Pokračovat na vyplnění uživatelského profilu.
Pokud učíte na škole, kde organizujete některé z kol ChO, zvolte Učitel na základní či
střední škole.
Možnost Garant kola olympiády, který není spojen se žádnou školou je určena výhradně pro
zaměstnance domů dětí a vysokých škol, pro které je proces registrace složitější.

Vyberte jednu z
možností
Klikněte sem

Pokud jste zvolili možnost Učitel na základní či střední škole, pokračujte bodem
1.2.1 Registrace jako Učitel.
Pokud jste zvolili možnost Garant kola olympiády, který není spojen se žádnou školou,
pokračujte bodem 1.2.2 Registrace jako Externista.
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1.1.2. Přihlášení přes Google
Zvolte metodu přihlášení – Google.

Klikněte sem

Přihlaste se ke svému účtu Google vyplněním svého e-mailu.

Vyplňte
Klikněte sem
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A následně vyplněním svého hesla.

Vyplňte
Klikněte sem

Vyberte svou roli v ChO a zvolte Pokračovat na vyplnění uživatelského profilu.
Pokud učíte na škole, kde organizujete některé z kol ChO, zvolte Učitel na základní či
střední škole.
Možnost Garant kola olympiády, který není spojen se žádnou školou je určena výhradně pro
zaměstnance domů dětí a vysokých škol, pro které je proces registrace složitější.

Vyberte jednu z
možností
Klikněte sem

Pokud jste zvolili možnost Učitel na základní či střední škole, pokračujte bodem
1.2.1 Registrace jako Učitel.
Pokud jste zvolili možnost Garant kola olympiády, který není spojen se žádnou školou,
pokračujte bodem 1.2.2 Registrace jako Externista.
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1.1.3. Přihlášení přes Facebook
Zvolte metodu přihlášení – Facebook.

Klikněte sem

Přihlaste se do svého účtu Facebook pomocí svých přihlašovacích údajů.

Vyplňte
Vyplňte
Klikněte sem
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Pokračujte stisknutím Pokračovat jako…

Klikněte sem

Vyberte svou roli v ChO a zvolte Pokračovat na vyplnění uživatelského profilu.
Pokud učíte na škole, kde organizujete některé z kol ChO, zvolte Učitel na základní či
střední škole.
Možnost Garant kola olympiády, který není spojen se žádnou školou je určena výhradně pro
zaměstnance domů dětí a vysokých škol, pro které je proces registrace složitější.

Vyberte jednu z
možností
Klikněte sem

Pokud jste zvolili možnost Učitel na základní či střední škole, pokračujte bodem
1.2.1 Registrace jako Učitel.
Pokud jste zvolili možnost Garant kola olympiády, který není spojen se žádnou školou,
pokračujte bodem 1.2.2 Registrace jako Externista.
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1.2.

Registrace

1.2.1. Registrace jako Učitel
Vyplňte Typ školy, Vyberte školu (v seznamu prosím hledejte pečlivě, Vaše škola je
v seznamu s 99% pravděpodobností), zadejte Telefon, nahrajte Profilový obrázek (chcete-li)
a zaškrtněte Souhlasím s podmínkami registrace. Poté zvolte Uložit profil.

Klikněte sem
Váš profil je nyní hotov. Automaticky Vám byla přidělena role Učitel na škole, to znamená,
že Vás žáci uvidí v seznamu učitelů při registraci a budou Vás moci vybrat jako svého
učitele. O další role tj. Garant některého kola ChO se žádá zvlášť, postup je popsán
v samostatném bodě seznamu.
Na úvodní stránce uvidíte dvě tabulky, první je přehled studentů, kteří Vás označili jako
svého učitele, a druhá přehled Vašich kolegů na stejné škole.
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Odhlášení ze stránek najdete pod záložkou Profil, volba Odhlášení.
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1.2.2. Registrace jako Externista
Prozatím je Vaše registrace dokončena, Vaše žádost o registraci byla předána národnímu
koordinátorovi, který Vás bude kontaktovat emailem, aby zjistil, které kolo ChO budete
organizovat.
Pokud chcete zkrátit dobu registrace, můžete napsat Vaše Jméno, Příjmení, emailovou
adresu a pozici, o kterou žádáte na adresu cho@vscht.cz

Odhlášení ze stránek najdete pod záložkou Profil, volba Odhlášení.
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2. Změna osobních údajů
Změna osobních údajů se provádí v kartě Profil -> Nastavení.

Po vstupu do Nastavení uvidíte 3 tabulky.
Tabulka Osobní údaje umožňuje upravit Jméno, Příjmení, komunikační email (adresa, kam
Vám budou chodit zprávy ze stránky a kterou uvidí ostatní uživatelé).
Přihlašovací email se mění individuálně po domluvě s národním koordinátorem na adrese
cho@vscht.cz
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Tabulka Kontaktní informace umožňuje změnit Vaši domovskou školu, Váš telefon a
profilový obrázek.

Tabulka Současné role slouží ke správě Vašich rolí v rámci Chemické Olympiády. Je zde
možno požádat o novou roli nebo se vzdát role, kterou již máte přiřazenou. Žádost o roli je
blíže popsána v dalším bodě 3. Žádost o pozici Garanta
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3. Žádost o pozici Garanta
O pozici Garanta některého z kol Chemické Olympiády se žádá v kartě Profil -> Natavení.

Kliknutím na možnost Zažádat o další roli se otevře menu k výběru role, o kterou chcete
požádat.
V případě, že jste se registrovali jako Učitel, bude mít možnost požádat o roli Garanta
školního kola na Vaší příslušné škole, Garanta okresního kola ve Vašem okrese a Garanta
krajského kola ve Vašem kraji.
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V případě, že jste se registrovali jako Externista (Garant, který není spojen s žádnou školou),
máte možnost žádat o pozici Garanta okresního kola v každém okrese a Garanta krajského
kola v každém kraji. V tomto případě nemáte možnost požádat o pozici Učitele a Garanta
školního kola. Tyto žádosti se řeší individuálně kontaktováním národního koordinátora na
adrese cho@vscht.cz

Po odeslání žádosti může Vaše tabulka Současné role vypadat například takto:

V tuto chvíli je třeba počkat, než bude Vaše žádost schválena vyšším Garantem. Nejspíše
budete kontaktování krajskou komisí, která ověří, že opravdu organizujete některé z kol
Chemické Olympiády. Pokud by Vás nikdo nekontaktoval, můžete proces urychlit
kontaktováním Vaší příslušné krajské komise nebo národního koordinátora (cho@vscht.cz).
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4. Přihlašování studentů
Je třeba dohlédnout, aby se studenti správně zaregistrovali a přihlásili na kategorii.
Zaregistrují se pouze poprvé a pak jen v rámci svého účtu vybírají kategorie, kterých se
chtějí v daném ročníku zúčastnit.
V příkladu níže se první student se přihlásil na kategorii D a žádnou jinou, ale druhý student
se pouze zaregistroval a nepřihlásil se na svou kategorii. Pokud student chybí úplně,
nejspíše není registrován vůbec nebo se registroval špatně (například nesprávně zvolil
svého učitele).
Přihlášení všech studentů je potřeba stihnout do jednoho dne před oficiálním termínem
školního kola dané kategorie.

Takto vypadají termíny přihlašování ve školním roce 2017/2018. Tyto termíny můžete najít
v kartě Harmonogram.
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5. Administrace kola
Nejdříve je zkontrolujte, zda máte aktivní správnou roli. To lze udělat v kartě Profil.

Do administrace příslušného kola se dostanete pomocí karty Administrace nebo zvolením
kategorie na úvodní stránce a kliknutím na Administrovat kolo.
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Takto vypadá menu před datem konání daného kola. Obálka vedle jména a tlačítko Poslat
vlastní email umožňují vytvořit informační zprávu a vybrat její adresáty.

Při organizaci vyšších kol ChO tato stránka slouží také k vybírání postupujících rozesílání
pozvánek.

Jakmile to Harmonogram dovolí, otevře se zadávání výsledků.

Menu Administrace kola pak vypadá takto. Objeví se možnost Zadávání výsledků.
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6. Zadávání výsledků
Výsledky lze zadávat pouze, pokud to dovoluje harmonogram. Je tedy nutné výsledky zadat
před koncem termínu zadávání výsledků. Po jeho konci už mohou vyšší garanti vybírat
postupující do dalších kol.

6.1.

Přímo na webu

Volbou možnosti Přímo na webu se otevře stránka s tabulkou zadávání výsledků.

Zadávání výsledků je popsáno v rámečku nad zadávací tabulkou. Pro ukončení zadávání je
třeba Uložit všechny řádky a zvolit Vyplnit pořadí.
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Po vyplnění pořadí může stránka administrace vypadat například takto. Volba Výsledky
slouží ke generování výsledkové listiny a dat pro Excelenci.
Publikovat výsledky zpřístupní výsledky k nahlédnutí pro návštěvníky stránek ChO. Po
publikování jdou výsledky v případě potřeby opět skrýt.
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6.2.

Přes Excel

Volbou možnosti Export Excelu stáhnete excelovský soubor, který je naformátován tak, aby
z něho stránky dokázaly vytáhnout výsledky jednotlivých účastníků.

V tabulce budou připraveni všichni účastníci v abecedním pořadí a výsledky se zadávají
vyplněním pouze modře podbarvených polí. Po vyplnění je třeba soubor uložit.
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Soubor se nahraje zpět na stránky pomocí volby Import excelu.

Kliknutím na Browse vyberete soubor a pak potvrďte kliknutím na Nahrát soubor s výsledky.
Zobrazí se náhled výsledků, který je potřeba znovu potvrdit volbou Potvrdit pořadí.

Po nahrání výsledků může stránka administrace vypadat například takto. Volba Výsledky
slouží ke generování výsledkové listiny a dat pro Excelenci.
Publikovat výsledky zpřístupní výsledky k nahlédnutí pro návštěvníky stránek ChO. Po
publikování jdou výsledky v případě potřeby opět skrýt.
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