
57. ročník Chemickej olympiády, kategória B, školský rok 2020/2021 

USMERNENIE K ŠKOLSKÉMU KOLU  

 

Slovenská komisia Chemickej olympiády (ďalej “SK ChO”) a IUVENTA ─ Slovenský inštitút 

mládeže reagujú na aktuálne platné protipandemické opatrenia vydávaním Usmernení 

k školským kolám Chemickej olympiády. Pri vypracovaní pokynov sa zohľadňujú zložité 

podmienky realizácie súťaží v tomto období s cieľom zachovania a realizácie súťaže, 

vychádzajúc z Organizačného poriadku ChO, ktorý je v súlade so smernicou Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 23/2017 o súťažiach. 

 

1. Školského kolo ChO v kategórii B s ohľadom na platné protipandemické opatrenia 

prebehne dištančnou formou v termíne 12. 3. 2021, IUVENTA zverejní zadania o 10:00. 

2. Školského kola kategórie B sa zúčastňujú žiaci, ktorých pedagóg zodpovedný za 

organizovanie ChO na škole určí ako postupujúcich do školského kola na základe 

výsledkov dosiahnutých v domácom (študijnom) kole – v jeho teoretickej časti. Školské 

kolo organizuje ŠK ChO.  

3. Riešenia školského kola kat. B zverejní IUVENTA v deň súťaže o 15:00 na 

www.olympiady.sk. Riešenia žiakov opraví a vyhodnotí ŠK ChO. Výsledkovú listinu 

a písomné vyhodnotenie podujatia zašlú pedagógovia zodpovední za organizovanie 

CHO na jednotlivých školách (na tlačivách zverejnených na www.olympiady.sk v časti 

CHO – tlačivá) predsedom príslušných krajských komisií a organizátorovi krajského kola 

CHO do piatich pracovných dní.  Súťažiacim sa vo výsledkovej tabuľke nepriraďujú miesta. 

Vyhodnocuje sa len: riešiteľ / úspešný riešiteľ. "Úspešný riešiteľ" je žiak, ktorý získal 

minimálne 40 % z maximálneho počtu bodov. 

Výsledková listina bude obsahovať:  

 označenie kola a kategórie, 

 dátum konania kola,  

 presný názov a úplnú adresu školy, 

 priezvisko a meno žiaka,  

 výsledky žiaka z jednotlivých úloh – osobitne uvedené dosiahnuté body, 

 celkové dosiahnuté výsledky – získané body SPOLU a celková úspešnosť v %, 

 titul, meno a priezvisko pedagóga, ktorý žiaka na súťaž pripravoval. 

Písomné vyhodnotenie podujatia zhodnotí napr. odbornú stránku kola, náročnosť súťažných 
úloh, štatistické zapojenie žiakov do CHO, prípadne problémy, ktoré vznikli. Na záver je vhodné 
uviesť námety, návrhy a pripomienky, ktoré je potrebné riešiť z pohľadu KŠÚ alebo SK CHO.  
 

  

http://www.olympiady.sk/
http://www.olympiady.sk/


POKYNY PRE SÚŤAŽIACICH 

 

Dopredu si nachystať  

a. aspoň 8 čistých papierov A4 s vopred vypísanou hlavičkou (meno a priezvisko, 

škola, trieda, strana č. ... z ... strán) 

b. počítač alebo mobil s prístupom k sieti na stiahnutie úloh a následné zaslanie 

riešení 

c. skener, fotoaparát alebo mobil s fotoaparátom – aby bolo možné hneď zoskenovať 

alebo odfotiť riešenia 

d. dovolené pomôcky: periodická tabuľka, kalkulačka – postačí aj v mobile 

e. e-mailovú adresu svojho učiteľa chémie 

 

Samotný priebeh súťaže 

f. 9:30 skontrolovať prístup na internet, načítanie stránky na www.iuventa.sk 

https://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/olympiady/CHO/57-rocnik-cho-2020-

2021/sutazne-ulohy-a-riesenia.alej  

g. 10:00 stiahnuť zadania (ak by nešli, skúsiť stránku www.chemickaolympiada.sk ; 

v krajnom prípade mailom kontaktovať predsedu krajskej komisie ChO: e-mailová 

adresa je zverejnená na stránke olympiady.sk, v časti Olympiády a súťaže/Chemická 

olympiáda/Adresáre) 

h. 10:00 – 12:15 riešenie úloh, riešenie oblasti chémie musí začať na novom papieri, 

oblasť chémie vyznačiť do záhlavia každého listu 

i. 12:15 – 13:00 zoskenovanie alebo odfotenie a zaslanie riešení svojmu učiteľovi 

(jednotlivé súbory vo formáte .pdf, jpg. alebo .png označujte menom bez diakritiky 

a číslom strany, napr. bronsted1, bronsted2, ..., do mailu uveďte celkový počet 

súborov - strán) 
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