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Vec: Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku – organizačné pokyny a pozvánka

Okresný úrad Nitra, odbor školstva a okresná komisia Olympiády v anglickom jazyku pre okres
Levice Vám oznamujú, že 29. ročník okresného kola Olympiády v anglickom jazyku pre kategórie
1A – žiaci 4. , 5. , 6. a 7. ročníka ZŠ a žiaci primy a sekundy osemročných gymnázií a kategórie
1B – žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ a tercie a kvarty osemročných gymnázií v okrese Levice sa uskutoční
dňa
16. 1. 2019
na Základnej škole , Saratovská 85, 934 05 Levice

Školské kolá je potrebné uskutočniť do 23. 11. 2018. . Do OK OAJ postupujú víťazi zo školského kola.
Podľa organizačných pokynov platných od 1.1. 2018 do OK OAJ postupuje žiak, ktorého úspešnosť
v školskom kole bola 75% - t.j. 52,5 bodov zo 70. V prípade odôvodnenej neúčasti víťaza postupuje do
vyššieho kola súťažiaci, ktorý sa umiestnil na 2. mieste v príslušnej kategórii. Ak nemôže ani ten, zúčastní sa
vyššieho kola súťažiaci, ktorý sa umiestnil na 3. mieste.
Nahradenie súťažiaceho je možné uskutočniť najneskôr 3 pracovné dni pred termínom konania príslušného
kola súťaže, po dohovore s organizátorom.
Predseda predmetovej školskej komisie zašle výsledkové listiny školského kola elektronickou poštou
najneskôr do 3 dní po termíne súťaže predsedovi príslušnej okresnej komisie OAJ. Predseda predmetovej
školskej komisie vyhodnotí priebeh školského kola, vo vyhodnotení podujatia uvedie aj celkový počet žiakov
zúčastnených v školskom kole olympiády. Vyhodnotenie je potrebné zaslať elektronickou poštou
príslušnému predsedovi okresnej komisie OAJ do 7 dní po termíne súťaže.

Prihlášky do okresného kola je potrebné zaslať najneskôr do 3 dní po termíne súťaže.

Prihlášky do OK OAJ zasielajte na predpísaných tlačivách na adresu organizátora:
Základná škola
Ing. Erika Gubová
Saratovská 85
934 05 Levice
Výsledkové listiny školského kola a vyhodnotenie školského kola je potrebné zaslať elektronicky na adresu:
gubova6zslevice@gmail.com

Predpísané tlačivá – prihláška do okresného kola, výsledková listina školského kola a vyhodnotenie školského
kola ako aj metodické pokyny sú zverejnené na stránke www.olympiady.sk (Olympiády a súťaže,
Olympiáda v anglickom jazyku)
Časový harmonogram okresného kola súťaže:
8.00 - 8.30

prezentácia, zasadnutie komisií

8.30 - 8.45

otvorenie, organizačné pokyny

8.45 - 9.30

písomná časť súťaže

9.30 - 10.30

prestávka, občerstvenie, zasadnutie komisií

10.30 - 14.00

ústna časť

14.00 - 14.15

zasadnutie komisie

14.15

vyhodnotenie súťaže

Na OK OAJ si žiaci prinesú so sebou písacie potreby . Cestovné súťažiacemu a pedagogickému dozoru hradí
vysielajúca organizácia alebo účastník sám.

Kategória 1C – anglofónni žiaci nemá okresné kolo. Víťazi školských kôl postupujú priamo do krajského
kola. Do kategórie 1C patria žiaci:
 žiaci, ktorí sú občanmi SR
 žiaci, ktorých jeden z rodičov je native-speaker, alebo inej národnosti s dorozumievacím jazykom AJ
 žiaci prímy až kvarty anglických sekcií osemročných gymnázií
 žiaci 1. a 2. ročníka anglických sekcií šesťročných gymnázií
 žiaci ZŠ, ktorí navštevujú bilingválny typ výučby, alebo sa učia minimálne jeden predmet v AJ
 žiaci ZŠ, ktorí navštevujú školu s posilneným vyučovaním AJ s viac ako 6-hodinovou dotáciou týždenne
 žiaci, ktorých pobyt v anglicky hovoriacich krajinách alebo v inej krajine, v ktorej vyučovacím jazykom bol
AJ, trval dlhšie ako dva mesiace a bol ukončený v období od školského roku 2007/2008 (vrátane) .

Predsedovia školských kôl vyplnenú prihlášku posielajú predsedovi krajskej komisie OAJ po skončení
školského kola na adresu:
Spojená katolícka škola
PaedDr. Richard Gurbicz
Farská 19
949 01 Nitra

Obálku označte: KK OAJ 1C_18_19

Termín KK OAJ : 13. 2. 2019

Zodpovedná osoba za OK OAJ : Erika Gubová, tel.číslo 0902 346529 , do práce 036/63012577

S pozdravom

Mgr. Milan Galaba
vedúci odboru
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