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Vec:
Organizačný poriadok Technickej olympiády (TO) pre ZŠ v šk. roku 2019/2020 v okrese
Nové Zámky
____________________________________________________________________________
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 a 3. a 4. ročníka OG ako súťaž dvojíc - kategória A, má
štyri kolá: školské, okresné, krajské a celoštátne,
b) pre žiakov 5.-7. ročníka ZŠ a 1. a 2. ročníka OG 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 riešenia
praktických zadaní v druhej časti TO v oboch kategóriách.
b) Testovú časť riešia všetci súťažiaci samostatne. Každému riešiteľovi testovej časti sa
pridelia príslušné body podľa zvládnutia testu.
c) Spôsob hodnotenia a časový limit trvania praktickej časti TO stanoví príslušná komisia
školského kola TO podľa druhu a náročnosti zadanej úlohy
d) Praktickú časť TO v kategórii A riešia žiaci ZŠ (OG ) vo dvojiciach. Získané bodové
ohodnotenie sa sčíta s bodovým hodnotením ich vedomostných testov.
e) Praktickú časť TO v kategórii B riešia žiaci ZŠ OG samostatne. Získané bodové
ohodnotenie sa sčíta s bodovým hodnotením ich vedomostných testov.
f) V prípade rovnosti bodov sa prihliada na časový limit v praktickej časti.
g) Úspešným riešiteľom školského kola TO v jednotlivých kategóriách sa stáva súťažiaci,
ktorý dosiahne minimálne 70% zo súčtu teoretickej a praktickej časti.
Zo školského kola termín ŠkK je 08.10.2019 postupuje do okresného kola na základe
rozhodnutia školskej komisie víťaz školského kola v kategórii B a víťazná dvojica
v kategórii A.

Ak by niektorý súťažiaci ochorel, môže ho nahradiť ďalší v poradí najúspešnejší žiak
zo školského kola v danej kategórii.
Prihlášky, výsledkovú listinu a vyhodnotenie školského kola je potrebné zaslať v termíne
do 30. 10. 2019

na adresu:
ZŠ s MŠ J. Holčeka Dolný Ohaj
J. Holčeka 583/18
941 43 Dolný Ohaj
Ing. Ivan Ostrožlík (predseda OK TO v okrese Nové Zámky)
Kontakt : 035-658 2171, zs.dolnyohaj@gmail.com
0905 916 882, ivanostrozlik@centrum.sk

Termín OK je 28.11. 2019

S pozdravom

Mgr. Milan Galaba
vedúci odboru

Prílohy:
Príloha č. 1: Vyhodnotenie školského kola
Príloha č. 2: Prihlášky do OK v kategórii A a B

_________________________________________________________________________________
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Príloha č. 1

TECHNICKÁ OLYMPIÁDA
ZŠ a OG OKRES NOVÉ ZÁMKY

Vyhodnotenie školského kola v školskom rok 2019 / 2020.

Názov školy: .................................................................................................................
Dátum konania školského kola:

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

Predseda školskej komisie TO:

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

Vyučovací jazyk

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

Celkové vyhodnotenie:
kategória

školské kolo
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 Nové Zámky
Prihlášku a vyhodnotenie treba poslať elektronickou poštou (naskenované) alebo poštou na
adresu predsedu TO okresného kola v okrese Nové Zámky najneskôr do 30.10 2019.
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

