OKRESNÝ ÚRAD NITRA
ODBOR ŠKOLSTVA

Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra




Základným školám
v okrese Zlaté Moravce



Vaša značka/ zo dňa

Naša značka

Vybavuje/linka

OU-NR-OS1-2019/044980

Ing. Mladá/323



Nitra
04.10.2019

Organizačný poriadok Technickej olympiády (TO) pre ZŠ a OG v šk. r. 2019/2020
v okrese Zlaté Moravce
Poslaním TO je :
- aktivizovať žiakov v ZŠ a OG v nadväznosti na výučbu techniky v čase ich
mimoškolskej činnosti,
- podporovať a rozvíjať u žiakov záujem o techniku a jej aplikácie, prehlbovať ich
záujem o sebavzdelávanie a viesť ich k samostatnej tvorivej činnosti,
- prispievať k vyhľadávaniu žiakov talentovaných v technike a podporovať ich odborný
rast.
Charakter súťaže:
TO sa uskutočňuje v dvoch kategóriách:
a/ pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ ako súťaž dvojíc – kategória A, má štyri kolá: školské,
okresné, krajské a celoštátne
b/ pre žiakov 5.-7. ročníka ZŠ ako súťaž jednotlivcov – kategória B, má tri kolá: školské,
okresné a krajské.
Priebeh súťaže a spôsob vyhodnotenia v ZŠ:
a/ TO prebieha formou riešenia vedomostných testov v prvej časti TO a formou
praktických zadaní v druhej časti TO v oboch kategóriách.
b/ Testovú časť riešia všetci súťažiaci samostatne. Každému riešiteľovi testovej
pridelia príslušné body podľa zvládnutia testu.
c/ Spôsob hodnotenia a časový limit trvania praktickej časti TO stanoví príslušná
školského kola TO podľa druhu a náročnosti zadanej úlohy.
d/ Praktickú časť TO v kategórii A riešia žiaci ZŠ OG vo dvojiciach. Získané
ohodnotenie sa sčíta s bodovým hodnotením ich vedomostných testov.
e/ Praktickú časť TO v kategórii B riešia žiaci ZŠ OG samostatne. Získané
ohodnotenie sa sčíta s bodovým hodnotením ich vedomostných testov.
f/ V prípade rovnosti bodov sa prihliada na časový limit v praktickej časti.
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g/ Úspešným riešiteľom školského kola TO v jednotlivých kategóriách sa stáva súťažiaci,
ktorý dosiahne minimálne 70% zo súčtu teoretickej a praktickej časti.
h/ V školských kolách TO je teoretická časť povinná, ale praktická časť je realizovaná
podľa podmienok v jednotlivých školách. V prípade, že sa v školských kolách neuskutoční
praktická časť Technickej olympiády do okresného kola postupujú v kategórii A dvaja súťažiaci s
najvyšším počtom bodov a jeden súťažiaci v kategórii B s najvyšším počtom bodov.
Testové otázky sú centrálne zasielané školám pred konaním súťaže, praktickú časť navrhuje
komisia školského kola, ktorá pozostáva aspoň z troch členov.
Zo školského kola do okresného postupuje na základe rozhodnutia školskej komisie víťaz
školského kola v kategórii B a víťazná dvojica v kategórii A.
Ak by postupujúci žiak ochorel, môže ho nahradiť ďalší v poradí najúspešnejší žiak zo
školského kola v danej kategórii.
Termín školského kola: 8. 10. 2019
Výsledkovú listinu, vyhodnotenie školského kola a prihlášku do OK je potrebné zaslať
písomne alebo elektronicky v termíne do 18. 10. 2019 na adresu:
Mgr. Gabriela Šurínová (predseda OK TO v okrese Zlaté Moravce)
ZŠ, Jedľové Kostoľany 75
951 96 Jedľové Kostoľany
e-mail: gadagama@gmail.com
Prihlášky do okresného kola treba tiež zaslať na adresu organizátora do 18. 10. 2019:
Mgr. Róbert Pallya
SOŠ technická , ul.1. mája 22
95301 Zlaté Moravce
e-mail: soustrzm@nextra.sk
Termín okresného kola: 28. 11. 2019
Miesto konania: SOŠ technická, Ul. 1.mája 22, 953 01 Zlaté Moravce

S pozdravom

Mgr. Milan Galaba v.r.
vedúci odboru
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