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Vec:
Organizačné pokyny k realizácii 11. ročníka Dejepisnej olympiády pre žiakov ZŠ
a príslušných ročníkov OG v okrese Nitra v školskom roku 2018/2019
Okresný úrad Nitra, odbor školstva v spolupráci s okresnou komisiou Dejepisnej olympiády
(ďalej DO) v okrese Nitra vydáva organizačné pokyny k realizácii 11. ročníka súťaže v okrese
Nitra:
 Realizáciu školského kola zabezpečia školské komisie DO podľa metodicko –
organizačných pokynov 11. ročníka DO školského roka 2018/2019 (dostupné na
www.olympiady.sk časť Dejepisná olympiáda, alebo na IUVENTE) do 14.12.2018.
 Postupový kľúč do okresného kola: každá škola prihlasuje po realizácii školského kola
z každej kategórie 2 žiakov (úspešných riešiteľov).
 Každý test aj v školskom kole musí obsahovať 100 bodov. Úspešný riešiteľ je len nad
60 % bodov. Kto dosiahne menej ako daný stanovený počet bodov, nebude prizvaný
do OK DO.
 Ak žiadate poskytnutie testov v maďarskom jazyku, je potrebné túto skutočnosť
uviesť v prihláške.
 Vo vyhodnotení školského kola je potrebné uviesť čitateľne mená všetkých
riešiteľov DO, úspešných riešiteľov, získaný počet bodov a priezviská a tituly
pripravujúcich pedagógov.
 Tlačivá posielané mailom skenujte len s podpismi.
Tlačivá, ktoré je potrebné vyplniť a zaslať podľa pokynov:/ sú na Iuvente /
 Výsledková listina školského kola DO – do 3 dní
 Vyhodnotenie školského kola DO – do 7 dní
 Záväzná prihláška súťažiaceho do okresného kola DO – do 7 dní

Všetky riadne vyplnené tlačivá je potrebné poslať poštou do 20. decembra 2018
na adresu:
PhDr. Beáta Brunclíková
ZŠ Benkova 34, 949 01 Nitra
e-mail: beabrunclikova@gmail.com
mobil: 0911 241 255
Tlačivá musia byť podpísané rodičom, riaditeľom školy s pečiatkou školy. Prihlášky
zaslané po uvedenom termíne nebudú akceptované.
Okresné kolo sa uskutoční 14.02.2019. O priebehu konania okresného kola budete
informovaní v pozvánkach pre víťazov školských kôl .

Upozornenie
 V zmysle organizačného poriadku DO a Metodicko-organizačných pokynov
11. ročníka DO prihlásení žiaci do okresného kola musia byť úspešnými riešiteľmi.
V prípade nedodržania nebudú prihlásení žiaci do okresného kola pozvaní. Ak žiak,
ktorý bol pozvaný do okresného kola ochorie, postupuje do okresného kola náhradník,
súťažiaci, ktorý sa umiestnil na 3.mieste. Uvedenú skutočnosť je nutné nahlásiť
vopred predsedovi OK DO aspoň 3 dni pred konaním okresného kola.
 V prípade, ak sa prihlásený žiak z akéhokoľvek dôvodu nezúčastní OK DO a nebude
včas odhlásený, bude na výsledkovej listine uvádzaný ako neúspešný riešiteľ.
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