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Vec

Organizačné pokyny 11. ročníka Dejepisnej olympiády pre ZŠ a OG v okrese Topoľčany
Okresný úrad Nitra, odbor školstva a Okresná komisia dejepisnej olympiády pre ZŠ a OG
v okrese Topoľčany vydáva na šk. r. 2018/2019 nasledovné pokyny.
Podmienkou postupu do vyššieho kola je absolvovanie nižšieho (školského) kola.
Súťažné kategórie:
C – žiaci 9. ročníka ZŠ a 4. ročníka OG; D – žiaci 8.ročníka ZŠ a 3. ročníka OG;
E - žiaci 7. ročníka ZŠ a 2. ročníka OG; F - žiaci 6. ročníka ZŠ a 1. ročníka OG
Školské kolo je potrebné uskutočniť do 14. 12. 2018
Predseda školskej predmetovej komisie zabezpečí zaslanie:
1. Prihlášky do okresného kola bežnou poštou organizátorovi do 7 dní najneskôr do 17.12.2018
na adresu:
Mgr. Zuzana Jenisová
Základná škola s materskou školou
Gogoľova 2143/7
955 01 Topoľčany
Obálku označiť: "OK DO ZŠ + OG 2018_19". Prihlášky zaslané po termíne nebudú
akceptované.
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1. Kópie prihlášky do okresného kola predsedovi OK DO do 7 dní najneskôr do 17.12.2018
e-mailom (naskenované) na: o.turecekova@centrum.sk
2. Výsledkové listiny a vyhodnotenie školského kola do 7 dní, najneskôr do 17.12.2018
e-mailom na: o.turecekova@centrum.sk
Okresné kolo – sa bude konať 14.2.2019, zúčastňujú sa ho žiaci, ktorí sa v školskom kole
umiestnili na prvých dvoch miestach v kateg. C, D, E, F z každej školy a boli úspešnými
riešiteľmi.
Upozornenie:
V jednotlivých kolách DO musia byť udelené všetky miesta.
Tlačivá pre ŠkK a OK DO kategórie C, D, E a F sú zverejnené na:
https://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Olympiady-a-sutaze/DO/Tlaciva.alej
Pozvánky do okresného kola budú zaslané elektronickou poštou na adresu školy.

Mgr. Milan Galaba
vedúci odboru
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