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Vec
Vyhláseníe 54. ročníka súťaže žiakov stredných škôl v spracovani informácií na počítači

V súla de s Č l. 5 ods . 4 smernice Min isterstva ško lstva, vedy výskumu a športu Slovenskej
republiky (ďalej len "ministerstvo") číslo 23/2017 o súťažiach , ministerstvo

v y h l a s u j e

54. ročnik súťaže žiakov st redných škôl v spracovani informácii na počitači

Súťaž sa riadi organizačným poriadkom súťaže schvá leným ministerstvom pod číslom

2017/971:61-1OEO s účinnosťou od l. januára 2018.

Organizačným, technickým a finan č ným zabezpečením súťaže je poverený Štátny inštitút
odborného vzdelávania, Bellova 54/a. Bratislava, (www.siov.sk).

Realizátorom celoštátneho kola súťaže je Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2,
036 Ol Martin - Priekopa a uskutoční sa v dňoch 24. - 26. marec 2020.
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OR GA N I ZAČN O-TE C H N I C K ÉPO KYN Y
pre zabezpečen ie 54. ročn ika súťa že žiakov stredných škôl v spracovaní ínformá cii na po č íta č i

(pisanie na počíta či . úprava textu na počíta či, wordprocessing).
------------------------------------------------ .-----_ .-.-..__ .------- -- --- - - -_.._--_.__.._------- --- - -

V zmysle Smern ice Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Č . 23/2017
o súťažíach , vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republ iky 54. ročník

súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácii na počítač i (písanie na počíta či , úprava textu na '
počíta či , wordprocessíng).
Štátny inšt itút odborného vzdelávania v spolupráci s celoštátnou odbornou komisiou súťa že v spracovani
informácii na počíta či schvá lil 54. ročník súťaže v zameraní na prácu s počitačom s názvom Súťaž

v spracovani info rmácii na počíta či a zodpovedá za obsah a plnenie O rga niza čno -techn ických pokynov
v školskom roku 2019/2020.
Pri organizovaní, riadení a finančnom zabezpečeni súťaže je potr ebné dodržiavať O rga n i z ačný poriadok
súťaže v spracovaní info rmácií na počítač i , ktorý schválilo Min isterstvo školstva, vedy, výskumu a športu
5Rdňa 20. septembra 2017 pod č ís l om 2017/971:61-10EO s úč i nnosťou od 1. januára 2018.
Súťaž sa uskutoční v školských, krajských kolách a vyvrcholí celoštátnou súťažou.

Súťaž je urče ná aj pre školy, kde sa nevyuču je predmet ADK.

Termíny súťaž nýc h kôl sú záväzné a žiadame o ich dodržanie

Školský rok 2019/2020

pod ľa rozhodnutia krajskej
Školské kolá komisie najneskôr v st redných školách SR

do 20. decembra 2019

zrealizovať v krajoch
Krajské kolá v jednotnom ter míne v jednotlivých krajoch

13. februára 2020

Stredná odborná škola dopravná
Zelená 2, 036 01 Martin-Priekopa
mail : http:/ /www.sosdmt@sosd.sk,
riaditel'ka: PhDr. Jarmila Matejčíková

tel.: 043/4281486
Celoštátne ko lo 24. - 26. marca 2020

Štátny inštitút odborného vzdelávania,
Bellova 54/ a, Bratíslava, odbor podpory
smerovania mládeže,

mail : vlasta.puchovska@siov.sk.
eva.bugajova@siov.sk.

Časti súťaže a hodnotenie vychádzajú zo schváleného súťažného poriadku. Celoštátna odborná
komisia schválila na zasadnut í predsedníctva 12.06.2019 súťažné podmienky nasledovne:

• 54. ročn íka celoštát nej súťaže žiakov st redných škôl v spracovani inform ácii na počítač i sa môžu
zúčastniť víťa z i krajských kôl, ktorých bude vyberať predseda Celoštátnej odbornej komisie na
základe výsledkov a postupového kľúča , kto rý určuje Súťa žný poriadok
http://www.siov.sk/Documents /19-07-2018/Sutazny poriadok SIP WP nov%C3%BD.pdf.
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• predsedovia krajských komisií v spolupráci s okresnými úradmi odbormi školstva oznámia miesto
konania krajských kôl predsedníčke Celoštátnej odbornej komisie e-mailom na adresu:
balkovaalzbeta@gmail.com, najneskôr do 30. októbra 2019.

Kompletné výsledky poslať predsed níčke Ing. Alžbete Balkovej e-mailom na adresu:
balkovaalzbeta@gmail .com:

Odpis textu a UTX do 14. februára 2020
Wordprocessing do 27. februára 2020.

Prihlášky postupujúcich žiakov z krajských kôl súťaže poslať elektronicky predsedníčke celoštátneho kola
súťaže na mail : balkovaalzbeta@gmail .com. v termíne do 9. marca 2020.

Pre krajské a celoštátne kolo je potrebné sp lniť kritériá súťaže a nasledovné pokyny :

• Každý súťažiaci má právo priniesť si na súťaž vlastnú klávesnicu, počítač alebo notebook.

• Počas súťaže je zakázané používať externú pamäť!

• K účastí neplnoletého žiaka na súťaži je potrebný súhlas rodiča alebo zákonného zástupcu žiaka.

Postupový kľúč:

Do celoštát neho kola postupuje z 8 krajov celkovo 44 súťažiacich .

1. súťažná disciplína
A. Písanie na počíta či 20 súťaž i ac ich

2. súťažná dísciplína
B. Úprava textu na počítači 12 súťažiacich

3. súťažná disciplína
C. Profesíonálne spracovaníe textu - Wordprocessing 12 súťažiacich

Michal Nemec
riaditeľ ŠIOV


