Návod pro práci s platformou OLS
Přihlášení na platformu OLS
-

Kontaktní osoba, která byla uvedená v žádosti jako kontaktní osoba pro OLS, obdrží po podpisu
grantové smlouvy e-mailem automaticky vygenerované přístupové údaje.
Následně je třeba se na platformě OLS https://erasmusplusols.eu/cs/ přihlásit.

-

Pokud nenaleznete e-mail s přístupem
na platformu OLS ve svém e-mailu ani ve
složce spam, vyžádejte si zapomenuté
heslo. Nad tlačítkem PŘIHLÁŠENÍ máte
možnost znovu o heslo požádat.

-

Tentýž postup platí pro účastníky, pokud
by měli problém s přihlášením.

Po přihlášení na platformu OLS
-

-

Na úvodní straně po přihlášení máte v levé části obrazovky jednotlivé záložky, které budete
potřebovat při přidělování licencí. V pravé světle šedé větší části obrazovky máte k dispozici
různé instrukce a návody pro vás, jako kontaktní osobu za příjemce grantu, i pro účastníky.
V případě nejasností věnujte prosím pozornost těmto návodům, kde najdete odpovědi na řadu
otázek.

Přidělení licencí na hodnocení = test
-

Klikněte na záložku Licence Allocation to Participants – Assessment (hodnocení = test).
Následně uvidíte dva rámečky. Jeden je s číslem vašeho projektu a zobrazuje počet přidělených
licencí, které máte pro účastníky. Druhý rámeček s číslem projektu ve formátu 1BEN2017-1CZ01-KA102-0XXXXXX jsou dvě licence (1 na hodnocení a 1 na kurz), které jsou určené pro
kontaktní osobu pro OLS, aby měla přístup na platformu rovněž z pozice účastníka a viděla,
jaké má účastník v OLS možnosti a jak lze tedy platformu využívat.
Pro přidělení licencí na hodnocení (test), klikněte na rámeček s číslem projektu.

-

Po kliknutí se vám zobrazí rámeček pro zadání e-mailových adres účastníků, zde přidělujete
licence na test. Adresy můžete zadávat buď jednotlivě, nebo hromadně.
Po zadání e-mailových adres klikněte na tlačítko Validate e-mails – tím platforma ověří, že
zadané e-mailové adresy jsou správně zadané. Tzn. ověří, že je adresa ve správném formátu,
neověřuje ale správnost adresy z hlediska překlepu apod.

-

-

-

-

-

Důrazně doporučujeme nepoužívat pro potřeby OLS e-mailové adresy vedené na atlas.cz nebo
centrum.cz. Tyto dva servery bohužel většinou nekomunikují s platformou OLS a přidělené
licence pak účastníkům nedojdou. Gmail, seznam.cz, email.cz apod. jsou bez problémů. Pokud
Vám tedy Vaši účastníci poskytnou pro potřeby OLS e-mail s doménou na atlas nebo centrum,
požádejte je raději o poskytnutí jiného e-mailu.
Po validování vyberte v políčku Language to test jazyk, ve kterém budou Vaši žáci na mobilitě
pracovat.
V políčku Deadline to take the test nastavte, kolik času chcete žákům poskytnout na
vypracování testu. Tzn. do kdy chcete, aby test vypracovali. Do týdne? Do měsíce? Berte
prosím v úvahu, že pokud účastníci tento termín nedodrží, licence se vám vrátí zpět a budete
ji muset účastníkovi, který tuto lhůtu nedodržel, přidělit znovu.
Doporučení: Jakmile licence na test účastníkům přidělíte, upozorněte je, že jste jim licenci
přidělili, kolik mají času na vyplnění testu a také jim sdělte, že by test měli vyplnit najednou.
Platforma sice umožňuje test přerušit a dokončit později, z praxe však toto nedoporučujeme.
Může se stát, že v případě právě probíhající aktualizace systému pak nebude mít účastník
znovu přístup k testu a budete mu muset přidělit úplně novou licenci a test bude muset dělat
znovu.
Nakonec licence přidělte kliknutím na modré tlačítko Send assessment invitation…

Přidělení licencí pro kontaktní osobu
-

Klikněte na záložku Licence Allocation to Participants – Assessment (hodnocení = test)
Následně v rámečku s číslem projektu ve formátu 1BEN2017-1-CZ01-KA102-0XXXXXX jsou dvě
licence (1 na hodnocení a 1 na kurz), které jsou určené pro kontaktní osobu.
Postup pro přidělení licence je stejný jako v případě účastníků.
Aby však licence pro kontaktní osobu mohla být využita, je třeba pro její přidělení jako pro
„účastníka mobility“ použít jinou e-mailovou adresu, než jakou jste použili pro OLS u
kontaktní osoby v žádosti. Jakmile pak vyplníte on-line test a budete zadávat na platformu
délku trvání mobility, zvolte si jako účastník maximální možnou délku, abyste měli přístup do
kurzu co nejdéle (např. datum začátku bude aktuální datum a datum konce mobility bude
datum o rok později). Navíc v žádném případě nikdy nevyplňujte finální on-line hodnocení (to
po návratu z mobility), aby vám kurz zůstal otevřený.

Odebrání licence přidělené na test a kontrola využití licencí
-

V záložce Licence usage per Participant máte možnost sledovat využití licencí jednotlivými
účastníky.

-

Pokud potřebujete licenci účastníkovi zrušit/odebrat, klikněte na tlačítko
na začátku
příslušného řádku. Licenci je možné odebrat pouze za předpokladu, že ještě nebyla účastníkem
využita. Pokud již využita byla nelze ji zrušit nebo přepsat na jiného účastníka.

-

V této záložce máte také možnost pomocí tlačítka
k vyplnění testu.

znovu zaslat účastníkovi pozvání

-

Jakmile se účastníci přihlásí poprvé na platformu OLS, musí si vyplnit v profilu zejména své
jméno a příjmení a následně i začátek a konec mobility. Zkontrolujte prosím, zda mají tato
data zadána správně (uvádí se vždy pouze měsíc a ne přesný den). Je to důležité proto, aby
jim mohl být následně poskytnuta licence na kurz. Pokud zjistíte, že je začátek a konec mobilit
nastaven chybně, můžete to sami u každého účastníka opravit kliknutím přímo na datum, které
je modře podbarveno.

Přidělení licencí na kurz
-

-

Jakmile účastníci vyplní úvodní test, zobrazí se v záložce Licence Allocation to Participants –
Course a můžete jim přidělit licenci na kurz. Na konci každého řádku je tlačítko Allocate, kterým
můžete licenci přidělit. Nebo můžete licence přidělit i více účastníkům najednou.
Pokud Váš účastník vyplnil úvodní test alespoň na úrovni C2, pak se Vám u jeho jména objeví i
možnost volby tzv. lokálního jazyka. Nejedná se o češtinu jako zdejší lokální jazyk, ale lokální
jazyk destinace, kde bude mobilita probíhat. Pokud např. posíláte účastníka do Finska,
pracovním jazykem je angličtina, ve které udělal účastník test na úrovni B2, platforma OLS Vám
umožní přidělit tomuto účastníkovi licenci na kurz v lokálním jazyce, tedy ve finštině. Pracovní
jazyk angličtinu má totiž již na dostatečné úrovni, a proto se může naučit i něco z toho
lokálního. Tato možnost je pouze pro úroveň B2 a vyšší.

-

-

Až licence na kurz účastníkům přidělíte, opět je prosím upozorněte a vyzvěte, aby začali bez
velkého prodlení v kurzu pracovat. Pokud by kurz nevyužili, licence propadne a budete ji muset
znovu přidělit.
Veškeré propadlé licence naleznete v záložce Expired licences. U jednotlivých účastníků pak
máte možnost je znovu přidělit.

Obecné informace a doporučení
-

-

-

-

-

Doporučujeme nechat úvodní test žáky vyplnit např. v počítačové učebně. V případě
technických problémů můžete žákům rovnou asistovat a zároveň dohlédnout, že test vyplní
včas. Stejně tak můžete postupovat při úvodním přihlášení do kurzu.
S ohledem na výše uvedené doporučujeme, abyste si nejprve přidělili licenci pro kontaktní
osobu a sami si vyzkoušeli, co vlastně účastníky čeká.
Pokud vám účastník nebude moci vycestovat a zatím nevyužil svou licenci na test, můžete mu
ji odebrat (viz postup popsaný výše) a přidělit ji náhradníkovi. Pokud již licence využita byla,
nelze ji přepsat na náhradníka. V tom případě musíte požádat svého konzultanta v DZS o
přidělení licence navíc.
Pokud se Vám nebo účastníkům na platformě OLS nebude něco načítat nebo zobrazovat,
zkuste vymazat paměť prohlížeče pomocí CTRL+SHIFT+DELETE a následně se na platformu
znovu přihlaste.
Nezapomeňte, že licence na test musíte přidělit účastníkům včas před výjezdem na mobilitu.
Čím dříve účastníci test vyplní, tím dříve jim pak budete moci přidělit licenci na kurz
a prodloužíte tím dobu, kterou mohou strávit v kurzu. Rozhodně není vhodné přidělovat
licence těsně před výjezdem na mobilitu!!!
V případě dotazů nebo nezbytných změn v počtu přidělených licencí prosím kontaktujte
konzultantku, která má váš projekt na starosti!

