Organizačné pokyny




Nové školy a noví metodici SOČ sa prihlásia do elektronického systému. Akékoľvek
problémy, hneď konzultujte - petra.horvathova@rcm.sk. Novým metodikom na
základe poskytnutých údajov bude vytvorený prístup do elektronickej prihlášky (tí, ktorí
ho ešte nemajú).
Doterajším metodikom SOČ platia pôvodné heslá.
 on-line prihlásenie na stránke www.siov.sk (správne a úplne vyplnená on-line
prihláška)
 odporúčaný rozsah práce: minimálne 15 a maximálne 25 strán textu bez príloh
 maximálny počet riešiteľov jednej práce je stanovený na 3
(1 autor + 2 spoluautori)
 príloha vo formáte PDF – veľkosť príloh zbalených v zipp archíve v maximálnej
veľkosti 18 MB
 podmienkou zaradenia práce do súťaže SOČ je
neprezentoval prácu v žiadnej inej súťaži MŠVVaŠ SR)

jej

originalita

(žiak

Čestné vyhlásenie
Vyhlasujem, že prácu stredoškolskej odbornej činnosti na tému
„ ..................... „ som vypracoval/a samostatne, s použitím uvedených literárnych zdrojov.
Prácu som neprihlásil/a a neprezentoval/a v žiadnej inej súťaži, ktorá je pod gestorstvom
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Som si vedomý/á dôsledkov, ak uvedené
údaje nie sú pravdivé.
V tlačenej verzii práce je pod vyhlásením potrebný vlastnoručný podpis.
 žiak môže súťažiť súčasne vo viacerých odboroch, avšak s inými prácami
 venujte pozornosť správnemu zaradeniu prác do súťažných odborov
 zo školského kola postupujú do obvodného kola maximálne dve práce z odboru
 prácu posúva v systéme do vyššieho kola garant školského kola/metodik (metodik
vypíše hodnotenie + umiestnenie a posunie prácu cez ikonu „postup do vyššieho
kola“. Pred posunutím práce odporúčame vytlačiť zo systému prihlášku.
 prosíme o dôsledné dodržanie termínu pre odoslanie prác (systém sa uzatvára a po
stanovenom termíne vám už neumožní nahrať práce)
 z obvodných kôl postupuje do krajského kola 7 prác. Krajská komisia SOČ má
právo rozhodnúť aj o priamom postupe práce do krajského kola.
 počnúc obvodným kolom až po celoštátne každý súťažiaci donesie so sebou na
obhajoby 1 ks originál práce v tlačovej podobe, prihlášku a súhlas dotknutej
osoby.
 pri písaní prác a ich zaraďovaní do súťažných odborov postupovať na základe
Metodickej príručky SOČ 2018
 systém sa uzavrie pre obidve obvodné kolá SOČ 8. marca 2019 o 24.00 hod.
 oznámenie o tom, v ktorých odboroch sa bude v obvodných kolách súťažiť dostanete
mailom do 12. marca 2019.

