
Přihlášení žáků do krajského kola 
Připravte si prosím ročníky narození žáků (např. 2004) a emailové adresy žáků. 

Školy, které používají výuku ZAV 
1. Učitelé se standardně přihlásí do učitelského portálu https://manag.zav.cz svými 

přihlašovacími údaji. 

2. Na stránce Žáci označte žáka (případně více žáků, kteří budou přihlašováni do stejných 

disciplín), nahoře v menu stiskněte tlačítko Nominace a v nominačním stromu zvolte 

požadované disciplíny a klikněte na tlačítko Uložit. 

3. Na následující stránce doplníte ročník narození žáka, žákovu emailovou adresu a zvolíte 

učitele, který bude za žáka v soutěži zodpovídat. Zvolenému učiteli budou zasílány případné 

emailové zprávy týkající se soutěže, např. doplňující informace či diplomy. 

4. Nominace je uložení teprve po stisknutí tlačítka Uložit na této stránce. 

5. Žákům a učiteli přijde na emailovou adresu startovní čísla žáka. Toto se prosím poznačte, 

v případě, že žáci soutěží v disciplíně Korektura textu nebo Wordprocessing, budou jej 

potřebovat při ukládání souborů. 

Školy, které nepoužívají výuku ZAV 

1. V případě, že již máte přístup do učitelského portálu https://manag.zav.cz z minulých soutěží 
pořádaných Interinfo ČR, z. s., postupujte bodem 3. 

2. Pokud přístup do učitelského portálu zatím nemáte, vyplňte formulář na adrese 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4qfet8fhwEWJF1MLf7-
X6EREXVZmdVZNn-6My9obegRUNUdXRFZZSk5GWUpZMENLMk5MNDcyQVc3Ti4u, učitelský 
přístup vám zřídíme. 

3. Přihlaste se do učitelského portálu https://manag.zav.cz svými přihlašovacími údaji. 
4. V menu, které se nachází vlevo dole, přejděte na stránku Žáci. 
5. Pokud jsou žáci již v systému založeni z minulých soutěží, přidejte pouze nominaci (bod 7 a 

dále). 
6. Na stránce Žáci zvolte Založit žáky. Otevře se dialogové okno, ve kterém vyplníte osobní 

údaje žáků-soutěžících. Prosím uveďte emailovou adresu žáků, nikoli svou! Do tabulky 
můžete současně zanést více žáků, další řádek do tabulky přidáte pomocí tlačítka Přidat žáka 
– vlevo dole pod tabulkou. Jakmile máte všechny žáky vyplněny, dokončete akci stiskem 
tlačítka Uložit. Pro každého žáka se automaticky vygenerují loginy a hesla do studentského 
portálu https://student.zav.cz, kde budou absolvovat soutěže a mohou také trénovat 
desetiminutové opisy, minutovky. Přihlašovací údaje jsou žákům ihned automaticky zaslány 
na jejich emailové adresy, které jste uvedli do tabulky. 

7. Na stránce Žáci nyní vidíte Vámi založené žáky. Označte myší žáka/žáky, které nominujete do 
soutěže. Více žáků můžete vybrat při současném držení klávesy Ctrl. Poté klikněte na tlačítko 
Nominace (nahoře), v nominačním stromě otevřete příslušnou soutěž (složka) a zaškrtněte 
všechny disciplíny, kterých se budou zvolení žáci/žák účastnit. Stiskněte tlačítko Uložit. 

8. Na následující stránce doplníte ročník narození žáka, žákovu emailovou adresu a zvolíte 

učitele, který bude za žáka v soutěži zodpovídat. Zvolenému učiteli budou zasílány případné 

emailové zprávy týkající se soutěže, např. doplňující informace či diplomy. 

9. Nominace je uložení teprve po stisknutí tlačítka Uložit na této stránce. 
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10. Žákům a učiteli přijde na emailovou adresu startovní čísla žáka. Toto se prosím poznačte, 

v případě, že žáci soutěží v disciplíně Korektura textu nebo Wordprocessing, budou jej 

potřebovat při ukládání souborů. 


