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Organizačné pokyny pre školské predmetové komisie OAJ – ZŠ a OG
Okresný úrad Nitra, odbor školstva a okresná komisia Olympiády v anglickom jazyku v okrese
Topoľčany vydávajú organizačné pokyny k realizácii 29. ročníka OAJ v kateg. 1A,1B a 1C pre
žiakov základných škôl a nižších ročníkov osemročných gymnázií.
Predseda predmetovej školskej komisie OAJ zabezpečí:
1. Uskutočnenie školského kola najneskôr do 23. 11. 2018 .
OAJ je postupová súťaž. Podmienkou postupu do vyššieho kola je absolvovanie
nižšieho kola a umiestnenie sa na 1. mieste.
2. Zaslanie výsledkových listín elektronickou formou do 3 dní po termíne kola predsedníčke OK
OAJ na: skola@zsskultetyho.sk
3. Zaslanie vyhodnotenia elektronickou formou do 7 dní po termíne kola predsedníčke OK OAJ
na: skola@zsskultetyho.sk
4. Okresného kola sa zúčastňujú žiaci, ktorí sa v školskom kole OAJ umiestnili na 1. mieste
v každej kategórii. Okresné kolo sa koná pre tieto kategórie: 1A, 1B. Kategória 1C nemá
okresné kolo. Víťaz školského kola postupuje priamo do krajského kola.
5. Vyplnené prihlášky je potrebné zaslať poštou najneskôr do 6.12.2018 predsedníčke okresnej
komisie OAJ na adresu:
PaedDr. Miroslava Verešová
Základná škola
Škultétyho 2326/11
955 01 Topoľčany
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Prihlášky doručené po termíne nebudú akceptované.
6. Tlačivo výsledkovej listiny, vyhodnotenie podujatia a tlačivo prihlášky do okresného
a krajského kola sú zverejnené na webovom sídle IUVENTY na:
http://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Olympiady-a-sutaze/OAJ/Tlaciva.alej
Termín okresného kola: 16. 01. 2019
Organizátor: Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
7. Záväznú prihlášku víťaza školského kola OAJ kateg. 1C je potrebné zaslať poštou najneskôr do
6.12.2018 priamo organizátorovi krajského kola na adresu:
PaedDr. Richard Gurbicz
Spojená katolícka škola
Farská 19
949 01 Nitra
Obálku označiť: KK OAJ „ ZŠaOG“ 18_19
Krajské kolo Olympiády z anglického jazyka sa uskutoční: 14. februára 2019

S pozdravom

Mgr. Milan Galaba, v. r.
vedúci odboru
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