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Vec : Okresné kolo Dejepisnej olympiády - organizačné pokyny
Okresný úrad Nitra, odbor školstva a Okresná komisia Dejepisnej olympiády (ďalej DO)
oznamuje základným školám a osemročným gymnáziám v okrese Nové Zámky, že školské
kolo DO je potrebné uskutočniť do 13. 12. 2019.
Pokyny Okresnej komisie DO pre realizáciu OK v okrese Nové Zámky:
1. Realizáciu školského kola zabezpečia školské komisie DO podľa Metodickoorganizačných pokynov DO na školský rok 2019/2020.
2. Postupový kľúč do okresného kola DO je daný pokynmi Slovenskej komisie DO, každá
škola môže po realizácii školského kola z každej kategórie prihlásiť dvoch žiakov.
3. Vyplnenú výsledkovú listinu je potrebné zaslať do troch dní e-mailom predsedovi OK DO.
4. Prihlášky do okresného kola spolu s vyhodnotením školského kola je potrebné vyplniť
čitateľne a zaslať poštou i e-mailom predsedovi OK DO najneskôr do 19. 12. 2019 na
adresu predsedu OK DO v okrese Nové Zámky:
Základná škola
PaedDr. Zuzana Juríková
Nábrežná 95
940 57 Nové Zámky
Obálku prosíme označiť textom „Dejepisná olympiáda“
e-mail: zuzana.borbelyova@gmail.com
5. Okresné kolo Dejepisnej olympiády v okrese Nové Zámky sa uskutoční dňa 14. 2. 2020
o 09.00 hod. v priestoroch školy: Základná škola, Nábrežná 95, Nové Zámky.
Všetky potrebné tlačivá a metodické pokyny sú uverejnené na www.olympiady.sk v časti DO.
Metodicko-organizačné pokyny dejepisnej olympiády na šk. r. 2019/2020:
https://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Olympiady-a-sutaze/DO/Organizacny-poriadok-a-pokyny.alej
Výsledkové listiny, vyhodnotenia a prihlášky doručené po stanovenom termíne alebo neúplne
vyplnené nebudú akceptované.
V zmysle Metodicko-organizačných pokynov DO žiaci prihlásení do okresného kola musia byť
úspešnými riešiteľmi školského kola. V prípade nedodržania tejto podmienky nebudú prihlásení
žiaci do okresného kola pozvaní.
Cestovné žiakom aj pedagogickému dozoru hradí vysielajúca organizácia.
S pozdravom

Mgr. Milan Galaba
vedúci odboru
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