
CzechSkills Virtual Reality 
Návod k registraci a přihlášení do soutěže
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Nezbytné technické vybavení !

• Pro účast v soutěži je třeba mít kompatibilní virtuální brýle

• Doporučené vybavení Meta Quest 1 nebo 2 (dříve Oculus Quest)

• Virtuální brýle jiných výrobců nelze v současnosti pro práci s moduly EduVR využít.

https://www.czechskills.cz/czechskills-vr/
https://eduvr.cz/#competition
https://eduvr.cz/hardware


1. Domovská stránka CzechSkills VR – přihlášení do 

soutěže, instrukce, soutěžní termíny, návod. pdf

2. Škola určí svou kontaktní osobu, která bude správcem 

uživatelského účtu školy na stránkách EduVR. 

3. Přihlášení  – v době tréninkového kola  31.10. – 30.11. 
přihlásí kontaktní osoba školu na úvodní stránce 
soutěže eduvr.cz

Nemáte-li dosud na stránce EduVR vytvořený účet, budete při 
prvním přihlášení vyzváni k vyplnění údajů o škole a vytvoření 
účtu. 
Po dokončení registrace nastavte zařízení a začněte trénovat. 
Škola má v rámci tréninkového kola neomezený počet pokusů. 
Trénovat lze i off-line. Snažte se o co nejlepší výsledek. 
Po uplynutí tréninkového kola již není možné školu do soutěže 
přihlásit.

Návod k vytvoření účtu a přihlášení do soutěže na stránkách EduVR
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Úvodní stránka soutěže

https://www.czechskills.cz/czechskills-vr/
https://eduvr.cz/#competition


Vyplnění formuláře pro přihlášení do soutěže  - pokud již máte účet na 
EduVR, nejdříve se přihlaste, dojde k předvyplnění.

Jakmile bude vaše účast v soutěži 
zaevidována, obdržíte 
potvrzovací email.

Pokud již máte účet na EduVR, 
máte hotovo!
Pokud účet nemáte, přijde vám s 
potvrzením příhlášení do soutěže 
ještě email s dokončením 
registrace viz následující obrázek.

Úvodní stránka soutěže

Návod k vytvoření účtu a přihlášení do soutěže na stránkách EduVR
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Potvrďte registraci na zadaném emailu

Vytvořte si heslo pro přístup na EduVR

Pomocí emailu a nového 
hesla se přihlaste

Návod k vytvoření účtu a přihlášení do soutěže na stránkách EduVR
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Pokud jste vyzváni k doplnění informací o škole (žlutý proužek), 
klikněte vpravo nahoře na Nástěnku

Doplňte informace o škole

Návod k vytvoření účtu a přihlášení do soutěže na stránkách EduVR
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Soutěž probíhá ve VR headsetu, je 
proto potřeba přidat headset, který 

budete v soutěži používat

Po přesměrování na nástěnku 
zkontrolujte, že máte aktivní soutěž

Návod k vytvoření účtu a přihlášení do soutěže na stránkách EduVR
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Bude vytvořen barevný kód, který zadáte ve 
VR aplikaci pro spárování s tímto účtem

Pro snadnější správu headsetů vyplňte základní údaje

Konec návodu

Návod k vytvoření účtu a přihlášení do soutěže na stránkách EduVR
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Technická podpora:
Technickým garantem CzechSkills VR je společnost NEKR VR s.r.o., která poskytne zájemcům o soutěž 
technickou podporu se získáním a nastavením technického vybavení (hardwaru i softwaru). 
Kontakt: Svatoslav Ježek – M: 723 330 900 Vratislav Medřický – E: medricky@eduvr.cz

Vyhlašovatelem a pořadatelem soutěže CzechSkills VR je Národní centrum CzechSkills při 
Hospodářské komoře ČR ve spolupráci s krajskými hospodářskými komorami
Kontakt: czechskills@komora.cz stepanovaj@komora.cz

Návod k vytvoření účtu a přihlášení do soutěže na stránkách EduVR

KONTAKTY
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https://eduvr.cz/#competition
mailto:medricky@eduvr.cz
https://www.czechskills.cz/czechskills-vr/
mailto:czechskills@komora.cz
mailto:stepanovaj@komora.cz


CzechSkills Virtual Reality 
Shrnutí - 5 kroků jak se zapojit?
1. Domovská stránka CzechSkills VR – přihlášení do soutěže, instrukce, termíny soutěží

2. Škola určí svou kontaktní osobu, která bude správcem uživatelského účtu školy na stránkách 

EduVR. 

3. Přihlášení do soutěže – v době TRÉNINKOVÉHO kola  31.10. – 30.11.2022 přihlásí 
kontaktní osoba školu na úvodní stránce soutěže.
Při prvním přihlášení budete vyzváni k vyplnění údajů o škole a vytvoření účtu. 
Po dokončení registrace nastavte zařízení a začněte trénovat. Škola má v rámci tréninkového kola 
neomezený počet pokusů. Trénovat lze i off-line, na libovolném počtu zařízení. Dosažené časy se                 
v systému nezaznamenávají. Snažte se natrénovat co nejlepší výsledek. 

POZOR ! Po uplynutí tréninkového kola již není možné školu do soutěže přihlásit.

4. POSTUPOVÉ kolo   1. – 8.12.2022
V době postupového kola se u soutěžního modulu aktivuje tlačítko SOUTĚŽIT! Škola má 3 on-line pokusy 

pro kvalifikaci do finále. Po jejich vyčerpání se modul uzamkne. Časy všech 3 pokusů systém zaznamená a 

vybere ten nejlepší. Nejlepší výsledek každé přihlášené školy bude započten při sestavení celkového pořadí 

postupového kola. Umístění na 1.-10. místě v postupovém kole znamená postup do finále.

5. FINÁLE - TOP DESÍTKA!   13.-15.12.2022
10 nejlepších škol (žáků)  postupového kola  se utká ve finále. Finalisty čekají opět 3 pokusy. Obdobně jako 
v postupovém kole,  bude pro celkové pořadí ve finále zohledněn nejlepší zaznamenaný pokus školy resp. 
soutěžícího. 
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https://www.czechskills.cz/czechskills-vr/
https://eduvr.cz/#competition

