
Postup přihlášení do soutěže v ESS 

 
1. Školy obdrží odkaz na Přihlášku do soutěže (www.soutezezus.cz/prihlaska_do_souteze/) 

2. Přihlášku vyplní pedagog žáka/žáků a odešle kliknutím na tlačítko Odeslat (netiskne, nepodepisuje),  

3. Přihláška se uloží do databáze na serveru, je možné se na ni později podívat, případně údaje ještě 

upravit. 

4. Pedagogovi přijde e-mail potvrzující odeslání přihlášky spolu s dalšími informacemi. 

5. Řediteli vysílající školy přijde e-mail (na e-mailovou adresu školy) informující, že byla odeslána 

přihláška, aby ji schválil. Po schválení přihlášku vytiskne pro případ, kdy bude školní nebo okresní 

kolo organizováno bez využití ESS. 

6. Pořadatelská škola daného kola po přihlášení se do ESS (tajemník poroty, případně další pověřené 

osoby) uvidí seznam všech odeslaných přihlášek, se kterým bude moci dále pracova.t 

(www.soutezezus.cz/soutezici/) 

7. Přihlášky se po postupu žáka do vyššího kola automaticky “přeposílají” pořadatelské škole vyššího 

kola. 

8. Na přihlášce je vidět umístění žáka ve všech kolech. 

9. Ředitel vysílající školy má přístup k seznamu všech přihlášek a může sledovat jejich postup  

v soutěži. 

Postup organizace soutěží v ESS – pro školní a okresní kola dobrovolné  
  

1. Provozovatel ESS přidělí práva členům ÚUR. Členové ÚUR vytvoří ústřední kola a přidělí práva 

tajemníkům ústředních kol, případně dalším osobám (viz Přidělování práv do ESS oprávněným 

osobám).  

2. Členové ÚUR vytvoří práva členům KUR.  

3. Členové KUR vytvoří krajská kola a přidělí práva tajemníkům krajských kol, případně dalším 

osobám  

4. Členové KUR zjistí zda se budou konat okresní kola * pokud ano, vytvoří okresní kola a přidělí práva 

tajemníkům okresních kol, případně dalším osobám * pokud ne, zatrhnou, která okresní kola se 

nekonají.  

5. Členové KUR zjistí, zda se budou na školách konat školní kola * pokud ano, vytvoří školní kola  

a přidělí práva tajemníkům školních kol, případně dalším osobám * pokud ne, zatrhnout, která školní 

kola se nekonají. 

6.  Díky této posloupnosti ESS pozná, zda má Přihláška směřovat do školního, okresního nebo rovnou 

do krajského kola.  

7. Tajemník poroty nejnižšího kola určí datum, kdy bude uzávěrka Přihlášek do soutěže, a postará se, 

aby všechny školy věděly, jakým způsobem mají vyplnit . Přihlášku do soutěže - elektronicky na 

adrese http://www.soutezezus.cz/prihlaska_do_souteze/  

 

Přidělování práv do ESS oprávněným osobám  

 

1. Osoba oprávněná přidělovat práva dalším oprávněným osobám vybere požadované kolo soutěže  

a s ní spojenou pořadatelskou školu.  

2. Zobrazí se seznam zaměstnanců pořadatelské školy (oprávněnou osobou může být jen 

zaměstnanec školy nebo člen poroty) * pokud se v seznamu zaměstnanců nachází požadovaná 

osoba, zvolí ji * pokud ne, vyplní údaje o dané osobě (jméno, příjmení, telefon, e-mail) a vytvoří jí 

uživatelské jméno a heslo.  
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