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Vec:
Organizačné pokyny k vyhodnoteniu a zaslaniu výsledkov školského kola chemickej
olympiády kategórie D v okrese Levice pre šk. rok 2018/2019
Okresný úrad Nitra, odbor školstva a Okresná komisia chemickej olympiády (CHO) vydáva
nasledovné pokyny pre zabezpečenie 55. ročníka CHO:
Domáce a školské kolo 55. roč. CHO kat. D sa uskutoční v školách podľa Termínovníka
predmetových olympiád a postupových súťaží v školskom roku 2018/2019 nasledovne:
Termín uskutočnenia domáceho kola:

do 30.1.2019

Termín uskutočnenia školského kola:

08.02.2019

Predseda školskej komisie CHO zašle najneskôr do 15. februára 2019 elektronickou poštou:
 vyhodnotenie školského kola (tlačivo zverejnené na www.olympiady.sk, v časti
CHO- tlačivá)
 výsledkovú listinu (tlačivo zverejnené na www.olympiady.sk, v časti CHO- tlačivá)
 záväznú prihlášku (tlačivo v prílohe)
na adresu predsedníčky OKCHO kat.D v okrese Levice:
PaedDr. Scarlet Bieliková
e-mail: bielikovci@gmail.com
číslo tel.: 0908 153 674

V prípade, že v prihláške nebudú uvedené potrebné údaje, zároveň nebudú zaslané
vyplnené všetky tlačivá a dodržaný termín ich zaslania, okresná komisia prihlášku
nebude akceptovať!

Okresné kolo CHO kat. D sa uskutoční dňa 22.marca 2019 (piatok)
na ZŠ Saratovská ul. č. 85 v LEVICIACH.
Do OKCHO kat. D postupujú maximálne dvaja najúspešnejší žiaci zo školského kola.
Podmienkou je, aby postupujúci žiaci boli úspešnými riešiteľmi školského kola. „Úspešný
riešiteľ“ je žiak, ktorý získal pri riešení školského kola minimálne 40% z maximálneho počtu
bodov.
O mieste a čase konania OKCHO kat. D budú predsedovia školských kôl informovaní
najmenej 10 dní vopred pozvánkou a priloženým zoznamom pozvaných súťažiacich
prostredníctvom e-mailu na stránke svojej školy.

S pozdravom

Mgr. Milan Galaba
vedúci odboru

Prílohy: 1. Prihláška do okresného kola chemickej olympiády kategórie D v okrese Levice
v školskom roku 2018/2019
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Príloha č. 1

PRIHLÁŠKA
do okresného kola chemickej olympiády kategórie D v okrese Levice
v školskom roku 2018/2019

Riaditeľstvo ZŠ (presný názov a úplná adresa školy):
.......................................................................................................................................................
telefón školy:: ........................................... e-mail školy:............................................................
prihlasuje do okresného kola chemickej olympiády kat. D súťažiaceho (súťažiacich) žiaka
(žiakov):
1. ...........................................................................................................................
2. ............................................................................................................................

Titul, meno a priezvisko pedagóga, ktorý žiaka (žiakov) pripravoval na súťaž:
.......................................................................................................................................................
Počet zapojených žiakov v domácom kole .....................
Počet zapojených žiakov v školskom kole ............ z toho úspešných .......... neúspešných .........

podpis a súhlas rodiča

súhlas a pečiatka školy

V ........................................................ dňa ...............................
Zaslať elektronicky do 15. februára 2019 na adresu predsedníčky OKCHO kat. D v okrese
Levice:
PaedDr. Scarlet Bieliková
e-mail: bielikovci@gmail.com

