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Základným školám
v okrese Šaľa


Vaša značka/ zo dňa

Naša značka
OU-NR-OS1-2019/045367


Vybavuje/linka
Mgr.Jóriová/323

Nitra
08.10.2019

Vec
Organizačné pokyny Technickej olympiády (TO) pre ZŠ v šk. r. 2019/2020 v okrese
Šaľa
Poslanie TO:
- 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,
- prispieť k vyhľadávaniu žiakov talentovaných v technike a podporovať ich odborný rast;
Charakter súťaže:
TO sa uskutočňuje v dvoch kategóriách:
- kategória „A“ pre žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ a 3. a 4. ročníkov OG formou súťaže dvojíc
(súťaž má 4 kolá: školské, okresné, krajské a celoštátne),
- kategória „B“ pre žiakov 5. – 7. ročníkov ZŠ a 1. a 2. ročníkov OG formou súťaže
jednotlivcov (súťaž má 3 kolá: školské, okresné a krajské);
Priebeh súťaže a spôsob jej hodnotenia na úrovni ZŠ:
- súťaž prebieha v oboch kategóriách formou riešenia:
. vedomostných testov (prvá – teoretická časť), ktorú každý súťažiaci
absolvuje samostatne a
. praktických zadaní (druhá – praktická časť), ktorú súťažiaci
absolvujú vo dvojiciach v kat. „A“ a individuálne v kat. „B“;
. pri organizovaní školských kôl súťaže je teoretická časť povinná;
praktická časť sa realizuje a zabezpečí podľa podmienok, ktoré sú v jednotlivých školách
k dispozícii;
- spôsob hodnotenia a časový limit pre trvanie súťaže v školských kolách určí príslušná
komisia podľa druhu a náročnosti zadania; súťažiaci získavajú počty bodov podľa úrovne
zvládnutia testu a úrovne a kvality vyriešenia úlohy v praktickom zadaní;
- dosiahnuté počty bodov v oboch kategóriách sa sčítavajú; v prípade rovnosti bodov
viacerých súťažiacich o ich umiestnení rozhodne komisia po prihliadnutí na dosiahnutý čas
pri riešení úlohy v praktickej časti zadania;

- úspešným riešiteľom školského kola súťaže v jednotlivých kategóriách sa stáva ten
súťažiaci, ktorý z celkového počtu získateľných bodov dosiahne min. 70% zo súčtu
teoretickej a praktickej časti.
Termíny a organizácia:
- školské kolá sa uskutočnia 08. októbra 2019 v príslušných školách;
- okresné kolo sa uskutoční v Komárne dňa 28.11.2019 (SOŠ Technická, Bratislavská
cesta 10, Komárno);
. doprava je zabezpečená (autobus); odchod 6,45 spred ZŠ Ľ. Štúra, Šaľa;
príchod: nadväzne na čas ukončenia súťaže pred ZŠ Ľ. Štúra, Šaľa;
. žiaci si so sebou zoberú: preukaz poistenca, rysovacie a písacie potreby
a pracovný odev;
-

na základe rozhodnutia školskej komisie, do ďalšieho kola postupuje:
. víťaz školského kola v kategórii „B“ a
. víťazná dvojica v kategórii „A“
. v prípade, ak víťazný účastník ochorie, môže ho nahradiť v poradí ďalší
najúspešnejší súťažiaci v príslušnej kategórii;
Prihlášky do súťaže, výsledkovú listinu a vyhodnotenie školského kola zašle škola
v termíne do 22.10.2019 (v písomnej aj elektronickej forme) na adresu:
Základná škola Ľudovíta Štúra,
Mgr. Alžbeta Magáthová, predsedníčka OK TO
Pionierska 4,
927 01 Š a ľ a
mail: zspiosa@centrum.sk
tel.: 031/7702611

Metodicko-organizačné pokyny Technickej olympiády pre žiakov ZŠ a OG sú
zverejnené
na
stránke
IUVENTA
–
olympiády
a súťaže.
http://cms2.alejtech.eu/ibed/sk/Olympiady/Olympiady-a-sutaze/TO/Organizacny-poriadok-apokyny.alej

S pozdravom

Mgr. Milan Galaba, v. r.
vedúci odboru

Telefón
++421-037-66969323

E-mail
vanda.joriova@minv.sk

Internet
www.minv.sk/?odbor-skolstva

Príloha č. 1

TECHNICKÁ OLYMPIÁDA
ZŠ OKRES Šaľa

Vyhodnotenie školského kola školskom roku 2019/2020

Názov školy:

.................................................................................................................

Dátum konania školského kola:

.......................................................

Predseda školskej komisie TO:

.......................................................

Vyučovací jazyk

.......................................................

Celkové vyhodnotenie:
školské kolo
kategória

Počet žiakov

Počet úspešných
riešiteľov

A
B
spolu

Pečiatka a podpis riaditeľa školy

Príloha č. 2
Prihlášky na okresné kolo Technickej olympiády 2019/2020
v okrese Šaľa
Prihlášku , vyhodnotenie a výsledkovú listinu treba poslať elektronickou poštou (naskenované) alebo
poštou na adresu predsedu TO okresného kola v okrese Šaľa.

Kategória A
8. a 9. ročník ZŠ a 3. a 4. ročník OG, žiaci súťažia ako tím (dvojica)
Názov školy
Vyučovací jazyk
Obec:
Ulica a číslo:
Adresa školy
PSČ:
e-mail školy:
Pripravujúci
pedagóg: titul.
Meno, priezvisko

Meno a priezvisko prvého súťažiaceho z dvojice
Meno a priezvisko druhého súťažiaceho z dvojice
1
2

Kategória B
5., 6. a 7. ročník ZŠ a 1. a 2. ročník OG, žiaci súťažia ako jednotlivci
Názov školy
Vyučovací jazyk
Obec:
Ulica a číslo:
Adresa školy
PSČ:
e-mail školy:
Pripravujúci
pedagóg: titul.
Meno, priezvisko

Meno a priezvisko súťažiaceho
1

Pečiatka a podpis riaditeľa školy

