
Krajské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti  

- pokyny pre stredné školy Košického kraja v školskom roku 2020/2021 

 

➢ Krajské kolo má dve časti: 

 

1. Písomná časť v e-systéme 

2. Ústna obhajoba práce a diskusia on-line 

(bude realizovaná prostredníctvom platformy pre videokonferencie = konkrétnejšie 

informácie budú zaslané neskôr) 

- ústne vystúpenie a obhajoby práce žiakov sa odporúčajú v rozpätí do 5 minút, následná 

diskusia členov OHK v rozpätí max. do 3 minút 

- predstavenie žiaka, ústna prezentácia a obhajoba práce žiaka môže byť doplnená power 

pointovou prezentáciou alebo krátkym videom predstavujúcim fungovanie modelu, pomôcky 

a pod.) v rozsahu max. do 5 minút  

- prihlásenie sa žiakov na ústnu obhajobu a diskusiu je súčasťou hodnotenia  

➢ Technické požiadavky na pripojenie súťažiaceho žiaka: 

▪ funkčný počítač, notebook, 

▪ funkčná webkamera, 

▪ funkčný mikrofón, 

▪ funkčné internetové pripojenie, 

▪ softvér MS PowerPoint, 

▪ funkčnú emailovú schránku 

 

➢ Žiak môže pri dištančnej forme súťažiť z domu alebo z vysielajúcej školy (ak nemá doma 

potrebné vybavenie). 

 

➢ Ak žiakovi zlyhá hardvér alebo pripojenie bude diskvalifikovaný, resp. hodnotená bude iba  

  písomná časť práce bez obhajoby. O diskvalifikácii rozhodne príslušná komisia.  

  (Súťaž sa musí ukončiť v príslušný deň a pri účasti všetkých súťažiacich odboru). 

 

➢ Termín na posúdenie, preštudovanie a vyhodnotenie prác na úrovni kraja určí krajská 

komisia, najneskôr do 15. apríla 2021.  

 

➢ Prihlásenie súťažných prác do Krajského kola SOČ zostáva v pôvodnom termíne, 

najneskôr do 11. 3. 2021, po tomto termíne bude prihlasovanie uzavreté.  

 

➢ Obvodné kolá sa nebudú konať, súťažiaci postúpia priamo do krajského kola SOČ 

(metodik/garant posúva práce v e-systéme priamo do krajského kola). 

 

➢ Výsledky zo súťažného kola budú zaslané elektronicky metodikom SOČ a zverejnené na    

  stránke www.rcm.sk  

 

➢ Dôležité: 

- pôvodne avizované 2-3min. video prezentácie práce (ako súčasť prihlášky) napokon nie sú 

povinné 

http://www.rcm.sk/


- avšak krátke video prezentácie prác žiakov môžu byť súčasťou prihlášky: ich rozsah max. 2-

3 min. s predstavením žiaka, meno, škola, názov práce,  cieľ a výsledky práce, resp. 

predvedenie funkčnosti modelu, učebnej pomôcky a p.   

(konkrétne inštrukcie či kritéria ku krátkemu videu nie sú určené celoštátnou komisiou SOČ, 

je len na žiakoch, akú formu zvolia) 

Pripájame link na vzorové video, ktoré nám poskytli víťazky 42. ročníka Celoštátneho kola 

SOČ z Gymnázia Park mládeže v Košiciach. 

https://drive.google.com/file/d/1-lVWDY7fgXIBLZHiDkIfYhmjKXXYytJY/view 

 

https://drive.google.com/file/d/1-lVWDY7fgXIBLZHiDkIfYhmjKXXYytJY/view

