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Časť Odborná tvorivosť – sekcia SOČ 



Elektronické prihlasovanie 



časť    

Ţiaci a e-prihláška 



E-prihláška do súťaţe SOČ 

Kliknite sem 
/ak žiak ešte nemá 

konto/ 



Ak ešte nie ste registrovaní 

Zadá e-mail 
/a dôjde mu naň 

heslo/ 



Ţiak zadá svoj e-mail 

1 ţiak = 1 e-mail 

= 1 heslo = aj viac 

prihlášok 



Po zadaní a potvrdení 

e-mailu 
dôjde žiakovi naň heslo a 

žiak môže pokračovať 

Späť na prihlásenie 



Riadne prihlásenie sa ţiaka 

Uţ mám heslo a 

chcem sa prihlásiť 
/ak už má žiak heslo/ 

Ak zabudne heslo 
/dá si poslať na mail 

nové heslo/ 



Prihlásenie ţiaka a jeho 

prihláška do súťaţe 



Zadať novú prihlášku 

Zadať novú 

prihlášku 
 



E-prihláška 



E-prihláška, 1.časť 
Názov práce 

/meniť môžete do 

stanoveného termínu/ 

Súťaţ 2011/2012 

- vybrať Odbor  Zadať údaje 

hlavného autora 
/ktorý obhajuje/ 

Vybrať kraj, okres  

a konkrétnu školu 
/termín určuje VŠK/ 

Údaje spoluautorov 

/viď hl. autor/ 

Konzultant 
/len 1!/ Poţiadavky na MTZ 

/nezabudnúť!/ 



2.časť 

Jazykové znalosti 
/ANJ, NEJ - úroveň/ 

Urobiť anotáciu 
/aj v angl.jazyku/ 

Hlavné údaje o práci 
/po ukončení práce/ 

Zadať svoje úspechy a 

pod. 
/ak nejaké sú, vhodné dať!/ 



Pozor na – nahratie súboru, 

súhlas a uloţenie prihlášky 

Priloţiť prácu i 

prílohy, ak sa dá 
/súbor = najviac 32MB/ 

t.z. spolu len 64MB 

Nezabudnúť dať 

súhlas 
 

Podstatné priloţiť 

prácu!!! 
/v konečnej, upravenej 

verzii so všetkým, čo  

má mať/ 

 



Ikony 

Editovať 

Zmazať prihlášku 

Poslať prihlášku /meniť v nej veci už  

      môže len garant/ 



časť   

VSK, garant, porotca 



VŠK, garanti, porotcovia 
• VŠK – vytvára kontá pre ďalších VSK a spravuje ich, priraďuje im 

  súťaţné kolá, ktorých správu budú mať v kompetencii 

– vytvára garantov pre jednotlivé kolá 

– môţe pridať do systému súťaţné kolo /pozor školské 
kolá sa priraďujú automaticky potom, čo študent z 
danej školy zašle prihlášku/ 

• Garant – jeho úlohou je vytvárať porotcov pre konkrétne kolo  
  súťaţe a na základe vyjadrenia porotcov pridávať  
  hodnotenie k prácam, prípadne posúvať práce do  
  ďalších kôl súťaţe. 

– ako jediný môţe údaje v prihláške editovať a tlačiť 

• Porotca – /člen OHK v školskom, regionálnom, krajskom či  
  celoštátnom kole/; jeho úlohou je posudzovať práce v 
  oblasti, v ktorej je odborník 

– po prihlásení sa mu zobrazí zoznam jemu priradených 
súťaţných kôl, po vybratí kola sa mu zobrazia práce, 
ktoré môţe prezerať 



VŠK, garanti, porotcovia 

Kompetencie /pridáva, vytvára, koná,.../: 

 

VŠK        Garant       Porotca   
 

súťaţné kolá  pridáva porotcov  posudzuje práce 

VSK   dáva hodnotenie prác 

garantov  edituje, tlačí prihlášku 

    posúva prácu ďalej 

 

 

 

 

 

členovia KK     členovia KK   členovia OHK 

organizátor kola    metodici škôl 

 



VŠK, garanti, porotcovia –

prihlásenie 

Prihlásenie pre 

VSK, garanta a 

porotcu 



VŠK, garanti, porotcovia –

prihlásenie 

Zadať svoj e-mail 

a  heslo 
/heslo Vám príde na 

e-mail, kam ho odošle 

VSK, garant, ktorý 

Vám urobil konto/ 

Uţívateľské meno 

= Váš email 



Garant – práca na stránke 1 

Môţe prezerať kolá, 

/ktoré sú mu pridané/ a 

zadávať porotcov, 

taktiež si zmeniž heslo 

Chcete vidieť práce 

v danom kole? 
Kliknite na danú školu 

Môţete si stiahnuť 

manuál ako pracovať 

so systémom od autorov 



Garant – práca na stránke 2 

a) Ţiadne práce 
/ţiaden ţiak alebo 

garant niţšieho kola 

ešte nepotvrdil prácu/ 



Garant – práca na stránke 3 

b) Zoznam prác 
/tie môžete prezerať, 

tlačiť, dopĺňať hodnotenie, 

posúvať ďalej/ 



Garant – práca /správa a hodnotenie/ 

Garant má ako 

jediný právo tlačiť 

prihlášku! 



Garant – práca /správa a hodnotenie/ 

a) Môţe otvoriť nahratú 

prácu a pozrieť si ju, resp. ju 

vymazať 

b) Nahrať nový, ďalší súbor 

c) Pridať hodnotenie 



Garant – práca /správa a hodnotenie/ 

Napísať hodnotenie 

práce /na základe správy 

od OHK/ a zadanie 

postupu práce 
 



Garant – práca /správa a hodnotenie/ 

Ak práca postupuje => 

Zadať Áno a vybrať z 

akého kola a do akého 

kola postupuje 



Garant – práca /správa a hodnotenie/ 



Garant – pridávanie porotcov 

Pridanie Porotcu 
/Vybrať sekciu 

Porotcovia a dať 

Pridať/ Môţe vidieť 

porotcov, ktorých uţ 

pridal a má na starosti 

Nutné zaslať heslo 

porotcovi 
/ináč sa nemôže prihlásiť 

a robiť svoju prácu/ 



Garant – editácia porotcu 

Nutné dať celé 

meno a email 

porotcu 

Určiť kolo a odbory, 

ktorých práce môţe 

prezerať 



VŠK, garanti, porotcovia –

prihlásenie 



Porotcovia 

Vidí školy, na ktorých 

robí porotcu a má 

právo prezerať práce 



Porotcovia 

Vidí názvy prác, 

meno autora, 

súťaţný odbor 



Porotcovia  

– prezeranie prihlášky a práce 



Porotcovia  

– prezeranie prihlášky a práce 

Moţe si otvoriť a 

stiahnuť prácu a vidí 

hodnotenie práce 



Ďakujem za pozornosť 

a veľa šťastia v SOČ 2011/2012 

janbenko@gmail.com 


