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Vec:
Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku.
- organizačné pokyny a pozvánka.
_____________________________________

Okresný úrad Nitra, odbor školstva a Okresná komisia Olympiády anglického jazyka v okrese
Nové Zámky Vám oznamujú, že okresné kolo Olympiády z anglického jazyka (OK OAJ) kategórie 1A
( žiaci 4, 5.,6. a 7. ročníka ZŠ a žiaci 1. a 2. ročníka osemročných gymnázií) a kategórie 1B ( žiaci 8.
a 9. ročníka ZŠ a žiaci 3. a 4. ročníka osemročných gymnázií ) okresu Nové Zámky sa uskutoční
dňa 16. 01. 2019 v priestoroch Základnej školy, G. Bethlena 41, Nové Zámky.
Školské kolá je potrebné uskutočniť do 15. 12. 2018. Do OK ANJ postupuje iba víťaz školského kola
príslušnej kategórie.
Prihlášky do súťaže spolu s vyhodnotením školského kola zasielajte
najneskôr do 18. 12. 2018 na adresu organizátora:

na predpísaných tlačivách

Základná škola
Mgr. Roman Kuttner
Ul. G. Bethlena 41
940 01 Nové Zámky
Poznámka : predpísané tlačivá – výsledková listina školského kola, prihláška do okresného kola,
vyhodnotenie školského kola a metodické pokyny sú zverejnené na stránke www.olympiady.sk .
Časový harmonogram súťaže:
07,30 – 8,30 prezentácia a zasadnutie okresnej komisie
08,45 – 9,00 otvorenie, žrebovanie čísel, organizačné pokyny
09,00 – 10,00 písomná časť súťaže (1.a 2. časť)
10,00 – 10,45 prestávka, príprava na ústnu časť
10,45- 11,00 vyhodnotenie písomnej časti
11,00 – 13,00 ústna časť súťaže
13,00 – 13,30 vyhodnotenie
Upozornenie: Realizátor zabezpečuje občerstvenie.
POZOR!
Kategória 1C nemá okresné kolo. Sú to tzv. anglofónni žiaci , ktorých aspoň jeden z rodičov je nativespeaker, žiaci anglických bilingválnych gymnázií, žiaci ZŠ, ktorí navštevujú bilingválny typ výučby
alebo sa učia minimálne jeden predmet v anglickom jazyku, žiaci ZŠ, ktorí majú viac ako 6 hodín
anglického jazyka týždenne, a žiaci, ktorých pobyt v anglicky hovoriacich krajinách trval dlhšie ako
2 mesiace a bol ukončený po roku 2003. Víťazi školských kôl kategórie 1C postupujú priamo na krajské
kolo. Predsedovia školských kôl vyplnia prihlášku a pošlú predsedovi OK AJ, ktorý za celý okres pošle
prihlášku žiakov kategórie 1C predsedovi krajskej komisie OAJ.
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Prihlásení žiaci už nebudú do OK zvlášť pozývaní. Súťažiaci si prinesú so sebou písacie potreby.
Žiadame riaditeľov škôl o zabezpečenie pedagogického dozoru so žiakom. Za zdravotný stav
zodpovedá pedagogický dozor súťažiaceho.
Cestovné náklady súťažiacemu a sprevádzajúcemu pedagógovi hradí vysielajúca organizácia. Súťažiaci
majú počas súťaže zabezpečený pitný režim.

S pozdravom

Mgr. Milan Galaba
vedúci odboru
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