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Vec:
Organizačné pokyny a pozvánka na okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.
- zaslanie
__________________________________________________________________

Okresný úrad Nitra, odbor školstva a Okresná komisia Olympiády zo slovenského
jazyka a literatúry v okrese Nové Zámky Vám oznamujú, že 11. ročník okresného
Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry (OK OSJL)
ročníka základných škôl a 3. a 4.

kola

kategórie C pre žiakov 8.a 9.

ročníka osemročných gymnázií okresu Nové Zámky sa

uskutoční dňa 28. 11. 2018 v priestoroch Základnej školy, G. Bethlena 41, Nové Zámky.
Školské kolá je potrebné uskutočniť do 29. 10. 2018. Do OK OSJL postupuje iba víťaz
školského kola príslušnej kategórie.
Prihlášky do súťaže spolu s vyhodnotením školského kola zasielajte na priložených
tlačivách do 6. 11. 2018 na adresu organizátora :
Základná škola
PaedDr. Oľga Kasášová
Ul. G. Bethlena 41
940 01 Nové Zámky
okas@centrum.sk
Časový harmonogram súťaže:
8:00 - 8:45 prezentácia a zasadnutie komisie
8:45 - 9:00 otvorenie, žrebovanie čísel, organizačné pokyny
9:00 - 10:00 písomná časť súťaže (1.a 2.časť)
10:00 - 10:30 prestávka, občerstvenie
10:30 - 10:45 príprava na ústnu časť súťaže
10:45 - 12:15 ústna časť súťaže
12:15 - 12:30 vyhodnotenie
.
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
dostanú počas súťaže občerstvenie.
Príslušné tlačivá, informácie o štruktúre súťaže, o hodnotiacich kritériách, ako aj o hranici úspešnosti
nájdete na webovej stránke www.iuventa.skv sekcii Olympiády a súťaže v časti Metodicko-organizačné
pokyny.
S pozdravom

Mgr. Milan Galaba
vedúci odboru
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