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Riaditeľstvá SŠ
Vec : Krajské kolo Dejepisnej olympiády – 10. ročník – usmernenie
Z poverenia Okresného úradu Košice – odboru školstva Centrum voľného času –
Regionálne centrum mládeže organizuje v školskom roku 2017/2018 Krajské kolo Dejepisnej
olympiády (ďalej len DO) v kategóriách A,B,C,D,E.
Krajského kola sa zúčastňujú:
a) žiaci, ktorí v školskom kole kat. A a B splnili predpísané podmienky postupu
(vypracovanie a obhajoba projektu, vypracovanie testových úloh a boli úspešnými riešiteľmi
školského kola),
b) žiaci, ktorí sa v okresnom kole kat. C, D a E umiestnili na prvých dvoch miestach
z každého okresu príslušného kraja a boli úspešnými riešiteľmi.
Úspešným riešiteľom DO v jednotlivých kolách a kategóriách sa stáva súťažiaci, ktorý
dosiahne minimálne 60 % (60 bodov).
V kategóriách A a B sa súťaží v troch kolách (školské, krajské, celoštátne).
Vo všetkých kolách sa súťaží písomnou a ústnou formou (vypracovaním testových úloh
a obhajobou vypracovanej samostatnej písomnej práce).
Školské kolá DO v kategórii A, B je potrebné zrealizovať do 9.2.2018.
Školská komisia zašle výsledkové listiny a vyhodnotenie školského kola elektronickou poštou
najneskôr do 3 dní poverenému koordinátorovi CVČ-RCM Strojárenská 3. Vo vyhodnotení
školská komisia uvedie o. i. celkový počet žiakov zúčastnených v školskom kole olympiády.
Zároveň školská komisia zašle Slovenskou poštou na adresu CVČ-RCM prihlášky a
postupujúce písomné práce najneskôr do 3 dní. Povinnou súčasťou práce sú aj priložené
2 kusy CD alebo DVD obsahujúce plnú verziu práce, vrátane príloh, vo formáte PDF. Ak
práca nebude dodaná načas, nebude hodnotená.
Všetky uvedené materiály je potrebné doručiť na adresu koordinátorky súťaže:
Mgr. Petra Horváthová, CVČ-RCM Strojárenská 3, Košice 040 01,
mail: petra.horvathova@rcm.sk .
(Nie je potrebné zasielať všetky uvedené materiály duplicitne na adresu predsedníčky KK DO)

Na základe dosiahnutých výsledkov príslušná Krajská komisia DO pozýva postupujúcich do
krajského kola. Pozvánky s uvedením miesta a času súťaže budú doručené elektronickou
poštou najneskôr 14 dní pred konaním krajského kola.
Krajské kolo DO sa bude konať 22.3.2018.

Témy písomných prác:
A – žiaci, ktorí napíšu projekt v písomnej forme na ľubovoľnú tému z histórie regiónov
Slovenska. Cieľom projektu má byť priblíženie témy konkrétnej historickej udalosti, resp.
osobnosti, procesu a ich odrazu v regionálnych (lokálnych) dejinách (histórii) resp. dopad na
obyvateľstvo, inštitúcie a pamätníky. Nedodržanie uvedeného cieľa je dôvodom pre krajskú
komisiu odmietnuť zaradiť projekt do krajského kola DO.
B – žiaci, ktorí napíšu projekt v písomnej forme na tému: „Rok 1918 v slovenských
dejinách“ (osobnosti a udalosti, ktoré ovplyvnili vznik Československej republiky
v regiónoch Slovenska alebo v zahraničí).
Odporúčame dodržiavať štruktúru a formálnu úpravu práce.
Práca musí byť pôvodná, teda vypracovaná samostatne autorom a nesmie byť použitá v inej
súťaži.
Poznámka:
Do Vašej pozornosti dávame webovú stránku: www.olympiady.sk – DO, kde nájdete
zverejnené organizačné pokyny 10. ročníka DO + pokyny pre prípravu súťažiacich
jednotlivých kategórií, ako aj potrebné tlačivá.
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