
INFORMAČNÍ SYSTÉM 

ROTUNDA
Krátký návod k použití systému

pro předsedy ZOOS



PŘÍSTUP DO SYSTÉMU

 Pro přihlášení do systému využíváme internetový 

 Nejvhodnější prohlížeče: Chrome, Firefox, Opera, Edge

 Nepodporovaný prohlížeč: Internet Explorer

 Webová stránka: http://rotunda.skolskeodbory.cz

 Návod a přístup také v rubrice O Nás na webu ČMOS PŠ

http://rotunda.skolskeodbory.cz/
https://skolskeodbory.cz/pristup-do-systemu-rotunda


VYTVOŘENÍ UŽIVATELE

Kliknutím na Registrace uživatelského účtu

se dostanete na stránku,

kde zadáte základní údaje o uživateli.



ÚDAJE O UŽIVATELI

Vyplníte požadované údaje a pokud máte funkci 

předsedy v základní organizaci, vyberete v položce 

funkce, jinak ponecháte volné.

Kliknutím na odeslat dojde k žádosti o vytvoření 

uživatelského účtu.



PROCES AKTIVACE UŽIVATELE



PŘIHLÁŠENÍ UŽIVATELE

Pro přihlášení vložte uživatelské jméno 

(tvořeno jako prijmeni.jmeno bez diakritiky) a heslo.

Objeví se následující stránka  viz další snímek…



POTVRZENÍ PŘÍSTUPU

Pro vstup do systému nyní musím ve svém e-mailu zadaném při registraci najít 

poslední mail s předmětem Potvrzení přístupu do Rotundy a kliknout na zaslaný odkaz.

Toto je nutné udělat při každém novém přihlášení!



ZÁKLADNÍ OBRAZOVKA

Vstup do:

1. Organizací

2. Členů

3. Počtu povolání (tzv. evidenční list)

4. Odvodů členských příspěvků

Dále je zde možnost nastavení profilu 

uživatele, základní nápověda ?
a možnost roztáhnout na celou 

obrazovku. 



PŘEHLED ORGANIZACÍ

Předseda ZOOS může 

prohlížet jen svoji organizaci, 
stejně jako členy,

povolání,

příspěvky

a tisky reportů…



KARTA ORGANIZACE

Základní údaje o organizaci lze 

upravovat na kartě organizace.

Pro zjištění registrovaného názvu slouží 

tlačítka ARES a Justice (pouze pokud 

je vyplněno IČ).

Mohu zde vyplnit kontaktní osobu pro 

organizaci, avšak pouze výběrem z již 

přidaných členů.

Informační tlačítko pod nápovědou 
 mi oznamuje, že v boční liště mohu 

vidět další údaje.

V liště mám přímý vstup na přehledy:

1. Členové

2. Počty

3. Příspěvky



PŘEHLED ČLENŮ 

A KARTA ČLENA

Z přehledu se prokliknutím

dostaneme na kartu člena.

V liště tlačítkem Přidat může 
zaevidovat další členy organizace.

Na kartě člena vyplníme 

či doplníme všechny údaje, 

kontakty (e-mail pro komunikaci, 

telefon) či profesi apod.

Po kliknutí na tlačítko Funkce se 
nám zobrazí možné přiřazené 

funkce člena OS (delegát sjezdu, 

člen republikového výboru atp.)

Zrušení člena naleznete

pod tlačítkem Změna stavu.



PŘEHLED POVOLÁNÍ

A KARTA EVIDENČNÍHO LISTU

Z přehledu evidenčních listů se 

proklineme přes období
do detailu daného evidenčního 

listu.

Evidenční listy mohou být 

vyplňovány elektronicky 

(více na další straně)

bez nutnosti papírového zasílání 

na centrálu svazu.



VLOŽENÍ NOVÉHO EVIDENČNÍHO LISTU = POČET POVOLÁNÍ

Informační tlačítko 
pod nápovědou  
mi oznamuje, že v boční liště 
mohu vidět další údaje.

Tyto potřebuji, abych postupně 
mohl vyplnit:

1. Vyberu organizaci

2. Doplním datum

3. Nastavím počty

4. Opravím ženy 
muži automaticky

5. Vyplním doplňkové údaje

Pokud se neshoduje
Počet aktivních členů
od automaticky vypočteného 
Celkem,
nelze uložit!

Doplňte/zrušte nejdříve 
členy organizace 
a po té se vraťte

k evidenčnímu listu.



PŘEHLED PŘÍSPĚVKŮ

Předseda ZOOS má úplný přehled o zaevidovaných odvodech členských příspěvků ke své organizaci. 

Pro které období, částky, kdy byly příspěvky přijaty…



UŽIVATELSKÝ

PROFIL

Přizpůsobím si zobrazení přehledů dle svých preferencí.

Profil lze nastavit pro organizace (předseda ZOOS příliš nevyužije…) 

a pro přehled členů (zde mohu nastavení použít například pro 
přípravu tisku narozenin, kontaktů apod.)



VYHLEDÁVÁNÍ A FILTROVÁNÍ

Pro předsedy ZOOS není tolik podstatné, ale budete-li mít například více členů, můžete v 

tomto políčku při klinutí na lupu hledat jednoduchým zadáním a při výběru lupy+ si vybíráte 

filtrování dle přednastavených filtrů.


