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Vec- Organizačné pokyny 11. ročníka OSJL – kateg. C

Okresný úrad Nitra - odbor školstva, Okresná komisia Olympiády zo slovenského
jazyka a literatúry v okrese Topoľčany v spolupráci so Základnou školou s materskou
školou, Gogoľova 2143/7 v Topoľčanoch Vám oznamujú, že 11. ročník okresného kola
Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry (OK OSJL) pre žiakov 8. a 9. ročníka
základných škôl a príslušných ročníkov osemročných gymnázií okresu Topoľčany sa
uskutoční dňa 28. 11. 2018 v priestoroch Základnej školy s materskou školou, Gogoľova
2143/7 v Topoľčanoch.
Do OK OSJL postupuje iba jeden víťaz (1. miesto) školského kola, ktoré je potrebné
uskutočniť do 06.11.2018. V prípade odôvodnenej neúčasti víťaza (závažné zdravotné
alebo rodinné dôvody) postupuje do vyššieho kola náhradník – súťažiaci, ktorý sa
umiestnil na 2. mieste. Nahradenie súťažiaceho je možné uskutočniť najneskôr tri
pracovné dni pred termínom konania okresného kola súťaže po dohovore s organizátorom.
Priložené tlačivá:
1. Výsledkovú listinu je potrebné zaslať do 7 dní po ukončení školského kola predsedovi
OK OSJL poštou na adresu alebo e-mailom oskenované podpísané listiny (príloha č. 1).
2. Záväznú prihlášku súťažiaceho do OK OSJL – s podpismi a pečiatkou je potrebné
zaslať poštou na adresu alebo mailom oskenované organizátorovi OK do 14. 11. 2018.
(príloha č. 2).

Výsledkovú listinu školského kola a prihlášku do okresného kola súťaže zasielajte

e-mailom (zsmsgogolova@gmail.com) s predmetom správy OK OSJL, resp. poštou na
adresu:
Mgr. Zuzana Jenisová
Základná škola s materskou školou
Gogoľova 2143/7
955 01 Topoľčany

Upozornenie:
Žiak bude zaradený do okresného kola na základe doručenia všetkých dokumentov v
stanovenom termíne. Prihlášky zaslané po uvedenom termíne nebudú akceptované.
Výsledková listina a vyhodnotenie okresného kola súťaže budú zverejnené na:
http://www.minv.sk/?osjl-1 .Úspešným riešiteľom budú zaslané potvrdenia o úspešnosti
Odborom školstva OÚ v Nitre po vyžiadaní.
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