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Organizačné pokyny SOČ – šk. r. 2019/2020
Okresný úrad Nitra, odbor školstva a krajská komisia Stredoškolskej odbornej činnosti
v Nitrianskom kraji vydávajú organizačné pokyny k realizácii 42. ročníka SOČ pre žiakov
stredných škôl.
Predseda školskej komisie SOČ zabezpečí:
1. Uskutočnenie školského kola najneskôr do 05.03.2019( utorok)
2. Zaslanie víťazných prác (1.-2. miesto v šk. kole) v elektronickej podobe v termíne do
09.03.2020
na:
http://www9.siov.sk/elektronicke-prihlasenie-do-sutaze-soc-registracia--prihlasenie/
V uvedený termín – teda 9.3.2020 sa automaticky uzatvára elektronická prihláška. Po jej
uzatvorení už nebude možné prácu vložiť, t. j. práca sa nebude môcť zúčastniť krajského
kola SOČ.
Vzhľad stránky ŠIOV-u je nový (stránku nájdete na: ww.siov.sk). Po jej otvorení sa na ľavej
strane vyroluje zoznam záložiek, v ňom je potrebné priblížiť myš na záložku SÚŤAŽE a súčasne
kliknúť. Otvorí sa ďalšia záložka SOČ, na ktorú treba tiež kliknúť. Po kliknutí sa otvorí SOČ so
všetkými potrebnými informáciami o súťaži. Metodika SOČ – Metodická príručka - možno ju
stiahnuť v elektronickej podobe po otvorení záložky SOČ. Počet súťažných odborov je 17.
Prihlasovanie
prác
je
jednoduché.
Prihlasovanie
víťazných
prác
na:
http://www9.siov.sk/elektronicke-prihlasenie-do-sutaze-soc-registracia---prihlasenie/http:///
. Ak by sa stránka nedala otvoriť v tejto forme, treba ísť na www.siov.sk, tam v ľavej lište sa
zobrazí záložka Súťaže, na ktorú treba kliknúť myšou a na pravej strane sa vyrolujú názvy súťaží,
treba vybrať SOČ a kliknúť na SOČ. Na pravej strane je Elektronické prihlásenia do súťaže SOČ,
na to treba kliknúť a potom na elektronickú prihlášku. Elektronická prihláška je funkčná.

_____________________________________________________________________________
Telefón
++421/037-6969323

E-mail
katarina.nemcicova@minv.sk

Internet
www.minv.sk/?odbor-skolstva

3. Zaslanie víťazných prác 1x v tlačenej podobe spolu s vyplnenými prihláškami najneskôr
do 9.03.2020 organizátorovi krajského kola (neplatí poštová pečiatka s dátumom 9.03.2020
na adresu:
SPŠ strojnícka a elektrotechnická
Ul. Fraňa Kráľa 20
949 01 Nitra
4. Zaslanie kontaktu na metodika SOČ a návrhy na členov odborných hodnotiacich komisií
(meno, priezvisko, titul, e-mail metodika SOČ a členov OHK, telefonický kontakt, adresa
školy) v elektronickej podobe predsedovi KK SOČ na adresu:
anna.sandanusova@gmail.com do 4. februára 2020.
Navrhujte iba takých členov do OHK, ktorí sa budú môcť osobne zúčastniť krajského kola
SOČ, ktoré bude dňa 25.3.2020.
Upozornenie
Práce musia byť 9.marca 2020 fyzicky na vyššie uvedenej adrese.
Prihláška do krajského kola musí byť presne vyplnená: presný názov a adresa školy, rodné
meno neuvádzať skratkou; uviesť zriaďovateľa školy. Odporúčaný rozsah práce je minimálne 15
a maximálne 25 strán textu. Práce nad rámec maximálneho počtu strán textu budú vylúčené
z hodnotenia súťaže SOČ (viď Metodika SOČ, str.41. metodiku nájdete na :
https://siov.sk/wp-content/uploads/2019/06/Metodika_SOC_2019_B5.pdf), práce väčšieho
rozsahu nebudú akceptované! Súčasťou práce je anotácia.
Ak prácu robil autorský kolektív, obhajovať v krajskom kole ju môže iba jeden riešiteľ
autorského kolektívu. Pedagogický dozor zabezpečuje vysielajúca škola (1 pedagóg).
Na prihláške je potrebné uviesť umiestnenie práce v školskom kole, požiadavky na
zabezpečenie didaktickej techniky.
V prípade, že sa neuvedú požiadavky na didaktickú alebo inú techniku, jej požadovanie v
deň súťaže organizátor nebude akceptovať. Ostatné špeciálne pomôcky k obhajobe sú povinní
súťažiaci priniesť so sebou.
Za prevzatie prác po ukončení súťažnej prehliadky zodpovedá sprevádzajúci pedagóg.
Krajské kolo SOČ sa uskutoční 25. marca 2020 v Nitre:
1. Súťažné odbory č. 02, 03, 05, 07, 09, 10, 11, 12, 14
2. Súťažné odbory č. 01, 04, 06, 08, 13, 15, 16, 17
Organizátor: Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická
Ul. Fraňa Kráľa 20
949 01 Nitra
S pozdravom

Mgr. Milan Galaba,v.r.
vedúci odboru
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