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PROPOZÍCIE 
Okresného kola 9. ročníka Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry 

 

Termín konania:  15.11.2016 

Miesto konania: Centrum voľného času, P. O. Hviezdoslava 51, Veľký Krtíš 

 

Organizačné pokyny:  

1. Metodicko-organizačné pokyny na organizovanie Olympiády zo slovenského jazyka 

a literatúry /OSJL/ ako aj organizačný poriadok súťaže sú zverejnené   

      na internetovej stránke www.olympiady.sk /Olympiády a súťaže -OSJL/. 

 

2. Súťaže sa zúčastňujú žiaci kategórie C – žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ a žiaci tretieho 

a štvrtého ročníka osemročných gymnázií. Za  prípravu, finančné, organizačné 

a odborné zabezpečenie školských kôl zodpovedá predmetová školská komisia.  

 

3. Do obvodného kola   /OK/  postupuje žiak, ktorý sa v školskom  kole umiestnil         

na  1. mieste. V prípade, že sa víťaz školského kola nemôže zúčastniť obvodného kola 

/závažné zdravotné alebo rodinné dôvody/, postupuje do OK náhradník - súťažiaci, 

ktorí sa umiestnil na 2. mieste v ŠK. Nahradenie súťažiaceho je potrebné nahlásiť 

CVČ najneskôr deň pred konaním súťaže. 

 

4. Na základe rozhodnutia Obvodnej komisie OSJL je potrebné zaslať na adresu CVČ,  

P. O.  Hviezdoslava 51, Veľký Krtíš do 10.11.2016  nasledovné: 

- prihlášku žiaka do obvodného kola 

- výsledkovú listinu školského kola prebehnú do 27.10.2016 

- vyhodnotenie školského kola / vo vyhodnotení uviesť o. i. celkový počet 

žiakov zúčastnených v školskom kole/ 

            Prihlášky po tomto termíne nebudú akceptované. Prihlášky a vyhodnotenie zasielajte 

            poštou alebo elektronicky. 

            Tlačivo výsledkovej listiny, tlačivo na vyhodnotenie ŠK a tlačivo prihlášky je  

            zverejnené na stránke www.olympiady.sk /Olympiády a súťaže – OSJL/ 

  

5. Každý súťažiaci si so sebou prinesie písacie potreby. Obsah súťaže bude v súlade  

s metodickými  pokynmi. 

 

     Program: 8.00 – 8.30 hod. – prezencia súťažiacich 

                     8.30 – 14.00 hod. – otvorenie, priebeh a vyhodnotenie olympiády. 

     Finančné zabezpečenie: náklady spojené s účasťou zabezpečuje vysielajúca škola. 

 

   

    

   

 

 

                                                                                 Mgr. Monika Mazúchová 

                                                                                          riaditeľka  CVČ 
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