
Návod pro školní garanty
Popis činnosti školních garantů

• Krajský garanta FO vám založí účet v OSMO, načež vám 
přijde email s dokazem na nastavení hesla. Krajský garant
FO vám v OSMO přidělí roli školního garanta.

• Zkontrolujte, že všichni studenti, kteří odevzdali úlohy 
školního kola, jsou přihlášení v OSMO do správných 
kategorií. Potvrďte účast žáků v soutěži (změňte status 
přihlášený → soutěží / nepřítomný).

• Po opravení úloh vyplňte body všech soutěžících do 
OSMO – na základě těchto bodů budou zváni soutěžící do 
krajského kola. Je možné z OSMO stáhnout tabulku, do té 
vyplnit body např. v excelu a poté ji nahrát zpět.

• Opravené protokoly úspěšných řešitelů nahrajte do OSMO
nebo pošlete krajskému garantovi jiným domluveným 
způsobem.

Doplňkové informace
• Vaše škola může mít více garantů a můžete je do OSMO i 

sami přidávat.
• Kdykoli se některý student vaší školy přihlásí do FO, 

dostanou o tom všichni školní garanti automaticky 
generovanou zprávu (kterou můžete ignorovat, nebo 
můžete rovnou zkontrolovat, že je přihlášený do správné 
kategorie a potvrdit jeho účast v soutěži, posílání zpráv 
lze také vypnout).

• OSMO vám umožní poslat email všem přihlášeným z vaší 
školy.



Jak získat organizátorský účet s rolí školního garanta
Tuto část typicky už máte za sebou – poznáte to podle toho, že 
po přihlášení do OSMO vidíte v seznamu soutěží školní kola 
kategorií, které máte ve škole na starosti.

Může se stát, že soutěž ve vaší škole ještě nebyla založena. 
V tom případě běžte na záložku Soutěž, zde vyberte 
odpovídající školní kolo a na další stránce vložíte kód školy a 
potvrdíte tlačítkem Založit. (Kódy škol najdete přes záložku 
Místa.)



Jak potvrdit přihlášené studenty ve vaší škole
V záložce Domů na řádku příslušné kategorii klikněte na 
tlačítko Účastníci. Zkontrolujte, že se jedná o studenty vaší 
školy a že jsou přihlášeni do správných kategorií. Ty, co mají 
údaje v pořádku, zaškrtněte a změňte „stav účasti“ 
z „přihlášený“ na „soutěží“. 

Studenty, kteří se přihlásili do špatné kategorie, můžete ihned 
emailem upozornit (kliknete-li na jejich emailovou adresu), ale 
také je můžete ze soutěže odstranit a přidat do té správné.

U studentů, kteří neodevzdali úlohy školního kola, změňte v 
seznamu soutěžících „Stav účasti“ na „nepřítomý“.

Jak poslat zprávu přihlášeným studentům
U své soutěže kliknete na Účastníci. Pod tabulkou se 
seznamem účastníků kliknete na Vypsat e-mailové adresy a 
dále na Vytvořit e-mail pro n adresátů. Vytvoří se zpráva pro 
studenty, jejich adresy budou v Bcc, tj. žádný student neuvidí
adresy ostatních studentů.



Jak přidat dalšího školního garanta
Nejprve si zjistěte kód Vaší školy. Nejlépe jděte do záložky 
Místa a proklikejte se ke své škole přes kraj, okres a obec.

Pak v záložce Organizátoři klikněte na Nový organizátor.

Na další stránce vyplňte jeho údaje a potvrďte Vytvořit.

Poté mu přidělte roli školního garanta pro vaši školu – vyberte 
Role “školní garant”, do Místa musíte zadat kód vaší školy, 
Kategorie můžte nechat prázdné. Ročník a Kolo vyplňte jen 
tehdy, bude-li daná osoba garantem jen pro tento ročník 
soutěže nebo jen pro některé kolo soutěže. Nakonec klikněte 
na Přidat roli.

Jak zadat body za školní kolo
Postupujte dle Návodu pro opravující.

https://osmo.fyzikalniolympiada.cz/static/doc/opravujici-navod.pdf
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