USMERNENIE K REALIZÁCII CELOŠTÁTNEHO KOLA
31. ročník Olympiády v anglickom jazyku
Kategórie 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C2, 2D, 2C1
školský rok 2020/2021
Slovenská komisia Olympiády v anglickom jazyku (ďalej „OAJ”) a IUVENTA ─ Slovenský inštitút mládeže reagujú na
aktuálne platné protipandemické opatrenia vypracovaním Usmernenia k realizácii celoštátneho kola Olympiády
v anglickom jazyku určeného pre školy, súťažiacich a odborné komisie. Toto usmernenie má za cieľ zachovanie a
zrealizovanie súťaže v pôvodnom termíne v zmysle platného Termínovníka kôl POPS napriek nepriaznivej
epidemiologickej situácii v SR a vychádza z Organizačného poriadku OAJ, ktorý je v súlade so smernicou Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 23/2017 o súťažiach.

1) Termín súťažného kola:

streda 24. 3. 2021 – písomná časť
štvrtok 25. 3. 2021 – ústna časť

2) Obsah súťaže: V školskom roku 2020/2021 celoštátne kolo OAJ bude obsahovať písomnú a ústnu
časť. Súčasťou online testu bude aj počúvanie s porozumením.

3) Forma súťaže: online


na www.onlineolympiady.sk – písomná časť (online test)



prostredníctvom platformy na videokonferenciu – ústna časť

4) Pre zapojenie sa do súťaže je potrebné mať k dispozícii elektronické zariadenie so stabilným
pripojením na internet, funkčné slúchadlá resp. reproduktory pre vypočutie zvukovej nahrávky
a funkčnú kameru s mikrofónom, prípadne písacie potreby a papiere pre účasť v ústnej časti
súťaže.
S účastníkmi ústnej časti bude organizátor a odborné komisie komunikovať prostredníctvom
emailu súťažiaceho, pod ktorým sa súťažiaci zaregistruje a prihlási na stránke olympiady.sk.

5) Na celoštátnom kole sa zúčastňujú víťazi krajských kôl všetkých kategórií. Pre účasť v súťaži je
potrebné:

1. prihlásiť sa na stránke olympiady.sk v aktuálnom ročníku súťaže OAJ v časti
Celoštátne kolo/ Prihlasovanie. (počas prihlásenia bude vygenerovaná a na email
súťažiaceho poslaná prihláška)
2. podpísaný sken vygenerovanej prihlášky poslať
na emailovú adresu:
katarina.filipova@iuventa.sk (nie je potrebné posielať originál poštou)
Prihlásiť sa na CK je potrebné do 8. 3. 2021.

3. zaregistrovať sa na online test.
Škola na online test registruje žiaka buď:
b) prostredníctvom EduPage (ak škola danú platformu využíva), v časti „súťaže“ je potrebné zadať
súťaž „Olympiáda v anglickom jazyku“ a zaregistrovať žiaka priamo z výsledkovej listiny
krajského kola. Žiakovi bude vygenerovaný prístupový kód potrebný pre zapojenie sa do
súťaže. Alebo:

c) prostredníctvom stránky www.onlineolympiady.sk/registracia/. Prístupový kód potrebný na
zapojenie sa do súťaže, ktorý bude počas registrácie vygenerovaný, je potrebné žiakovi
oznámiť.
Registrácia bude spustená približne 2 týždne pred súťažou.
UPOZORNENIE: V prípade, že v online teste budú súťažiť žiaci neoprávnene, organizátor si vyhradzuje
právo všetkých takýchto súťažiacich z výsledkovej listiny vymazať.

6) Písomná, testová časť súťaže

bude prebiehať dňa 24. 3. 2021 na stránke
www.onlineolympiady.sk, kde žiak zadá prístupový kód a sprístupní sa mu test. Test môže začať
riešiť v čase 9:00 – 9:25. Čas na vypracovanie testu bude maximálne 35 minút. To znamená, že
posledné možné odovzdanie odpovedí je o 10:00.

7) Vyhodnotenie testu bude čiastočne automatické s kontrolou pani predsedníčky Celoštátnej
odbornej komisie OAJ, alebo ňou povereného odborníka. V prípade rovnosti bodov je súťažiaci s
vyšším skóre v písomnom teste umiestnený pred súťažiacim, ktorý získal vyššie skóre z ústnej časti.
V prípade rovnosti počtu v každom čiastkovom hodnotení o konečnom umiestnení rozhoduje čas,
za ktorý súťažiaci vypracuje test.

8) Ústna časť súťaže bude prebiehať dňa 25. 3. 2021 prostredníctvom videokonferencie pre všetkých
účastníkov celoštátneho kola. Prístupové údaje s presnými pokynmi a určeným časom pre
zapojenie sa do videokonferencie dostanú súťažiaci emailom najneskôr deň pred ústnou časťou
súťaže.

9) Vyhodnotenie ústnej časti súťaže. Výkony súťažiacich v ústnej časti ohodnotí odborná komisia
štandardným spôsobom uvedeným v Organizačnom poriadku OAJ a Metodicko-organizačných
pokynoch.

10) Výsledky testovej časti budú po kontrole sprístupnené jednotlivým odborným komisiám, ktoré po
ukončení ústnej časti a pridelení bodov zostavia výsledkovú listinu. Celkový maximálny bodový zisk
súťažiaceho je 70 bodov; výsledné skóre stanoví poradie na prvých troch miestach v každej
kategórii. Každý súťažiaci, ktorý z možných bodov získa aspoň 60%, bude úspešným riešiteľom
súťaže. Oficiálne výsledkové listiny budú zverejnené na stránke olympiady.sk

11) Celkové vyhodnotenie celoštátneho kola OAJ sa uskutoční v deň súťaže nie neskôr ako o 14:30
prostredníctvom videokonferencie. Presný čas vyhodnotenia bude upresnený spolu s ďalšími
informáciami a prístupovými údajmi do videokonferencie v dostatočnom časovom predstihu pred
samotnou súťažou na email súťažiaceho.

12) Ďalšie potrebné informácie (najmä pre online test) nájdete na stránke www.onlineolympiady.sk v
časti pokyny pre súťažiacich, ktoré budú zverejnené v dostatočnom časovom predstihu pred
konaním samotnej olympiády.
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