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Stručný manuál k používání šablony pro jednotné výsledkové listiny 

jednotlivých soutěžních kol Biologické olympiády 

Šablona, kterou vám nabízíme, vychází z formátu tabulek výsledkových listin již dlouhodobě 

používaných pro krajská kola. Naší snahou bylo nejen sjednotit výslednou podobu 

výsledkových listin všech soutěžních kol BiO. Naše šablona je rozšířená o další možnosti, které 

by vám měly zjednodušit práci s administrací jednotlivých kol a zpracováním jejich výsledků, a 

to i napříč všemi koly.  

Šablona je vytvořena v jednom sešitu Excel. Při prvním otevření šablony se vám objeví 

následující listy – Seznam soutěžících, Prezenční listina, Soutěžní čísla, Excelence, Výsledky pro 

postup. Další listy – Body a Výsledky pro jednotlivá kola a kategorie, jsou skryty a na spodní 

liště názvů listů se vám otevřou až po té, co začnete vyplňovat první list – Seznam soutěžících. 

Takže:   

Pokud se vám po otevření šablony zobrazí nahoře hlášení 

 , nezapomeňte na něj 

kliknout ještě před zahájením práce. 

 

1) List „Seznam soutěžících“  

- PRÁCE SE ŠABLONOU VŽDY ZAČÍNÁ NA TOMTO PRVNÍM LISTU!!! 

- První list, jeho vyplnění, je stěžejní pro zpracování výsledků daného soutěžního kola;   

- V levém horním rohu vyberete ve žlutých polích – Kategorie a Soutěžní kolo danou 

variantu (klikněte na žluté pole). Po klinutí na příslušné žluté pole se vám vedle něj 

objeví šipka volby  ,  kterou vyberete vámi 

hledanou volbu. Podle vaší volby se postupně objeví i nabídka názvů krajů i okresů; 

- Vyplňte i tabulku základními daty o jednotlivých soutěžících. Prosíme, ročník studia 

vyplňujte např. 2., 4., 5., 7., 9., …, délku studia pak 9, 4, 8, … Šablona je pak spojuje do 

tvaru např. 2./8, 7./9; 

V posledním sloupci – kontakt na soutěžícího, prosím vyplňte mail, nebo telefon, podle 

toho, který údaj bude chtít soutěžící poskytnout.  

- S výjimkou tohoto úvodního listu platí pro celou šablonu, že vyplňujete jen žlutá pole 

(buňky). Ta se vám objeví i na listech – „prezenční listina“ a „body“. V prezenční listině 

vyplňujete jen soutěžní číslo, které si soutěžící vylosuje a v bodech jen počet bodů za 

jednotlivé úkoly; 

- Školní kolo – při volbě školního kola, se vám v pravé horní části listu objeví „tlačítko“  

Toto tlačítko jsme vám připravili pro to, 

abyste nemuseli vypisovat u každého žáka zkrácený název školy a název školy pro 

Excelenci. Jsou přece stejné pro všechny. Po vyplnění příslušných žlutých polí v levém 

horním rohu  – „škola“, „škola pro excelenci“, „IČO“ a jmen všech soutěžících, kliknutím 

na toto tlačítko, doplníte tyto údaje ke všem soutěžícím jedním kliknutím. 
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„Tlačítko“ vyplňuje pouze prázdné buňky, vyplněné buňky nepřepíše!!  

Takže pokud by se školního kola zúčastnil i žák z jiné školy, která školní kolo nepořádá, 

musíte data o něm vyplnit přednostně. 

 

2) List „Prezenční listina“ 

- Naše šablona vám automaticky vygeneruje i prezenční listinu účastníků daného 

soutěžního kola, do níž doplníte do žlutých buněk vylosovaná soutěžní čísla jednotlivých 

soutěžících. Ta se pak automaticky používají v dalších listech šablony. 

 

3) List „Soutěžní čísla“ 

- Zde naleznete seznam soutěžících podle přiřazených soutěžních čísel. 

 

4) List „Body“ 

- Zde ve žluté části tabulky doplňujete body získané jednotlivými soutěžícími za 

jednotlivé úlohy. Šablona je automaticky sčítá, což se okamžitě projevuje ve sloupci 

„součet“ a přiřazuje soutěžícímu konečné pořadí. Což se rovněž ihned projeví ve sloupci 

„pořadí“. 

-  

5) Poslední 3 listy  - „Výsledky …“, „Excelence“ a „Výsledky pro postup“ 

- Tyto 3 listy jsou automaticky generované a dávají – finální výsledkovou listinu se všemi 

náležitostmi, výsledkovou listinu pro Excelenci a List nazvaný „Výsledky pro postup“. 

Ten má sloužit organizátorům vyšších kol (okresním kolem počínaje) pro kopírování dat 

potřebných pro vyšší kolo, aby se jim snadněji vytvářel jejich úvodní list – „Seznam 

účastníků“. 


