
USMERNENIE K REALIZÁCII KRAJSKÝCH KÔL 
30. ročník Olympiády vo francúzskom jazyku 

Kategórie 1A, 1B,1C, 2A, 2B, 2C 
školský rok 2020/2021 

 
Celoštátna odborná komisia Olympiády vo francúzskom jazyku (ďalej „COK OFJ”) a IUVENTA ─ 
Slovenský inštitút mládeže reagujú na aktuálne platné protipandemické opatrenia vypracovaním 
Usmernenia k realizácii krajských kôl Olympiády vo francúzskom jazyku určeného pre školy, 
okresné úrady v sídle kraja a poverené centrá voľného času. 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 vychádzajú z Organizačného poriadku OFJ, 
ktorý je v súlade so smernicou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
č. 23/2017 o súťažiach, a tiež z Metodicko-organizačných pokynov (MOP) platných pre tento 
školský rok. 
 

1) Termín súťažného kola: v riadnom termíne 29. 3. 2021 
 

2) Obsah súťaže: V školskom roku 2020/2021 krajské kolá OFJ budú prebiehať len písomnou 
formou. Súťaž bude pozostávať z týchto častí:  

- online test, ktorého súčasťou bude počúvanie s porozumením (10 bodov), 
čítaniens porozumením (10 bodov), test z lexiky, gramatiky a kultúry (30 bodov) 

-   písomný prejav (20 bodov).  
 

3) Forma súťaže: na www.onlineolympiady.sk a E-MAILOM. 
 

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, písacie potreby a papiere pre písomný prejav. 

S účastníkmi budú krajské odborné poroty komunikovať prostredníctvom e-mailu 
súťažiaceho uvedeného v papierovej prihláške, ktorá musí byť zaslaná organizátorovi 
krajského kola! 

 
5) Na krajskom kole sa môže zúčastniť iba jeden víťaz školského kola v kategóriách 1A, 1B, 2A, 

2B a dvaja súťažiaci, ktorí sa v školskom kole umiestnili na prvom a druhom mieste v 
kategórii 1C a 2C. Nomináciu zašle pedagóg zodpovedný za organizovanie OFJ na škole 
predsedovi krajskej komisie OFJ (KK OFJ) spolu s e-mailovým a telefonickým kontaktom. 
Krajské kolo organizuje predseda COK a predseda alebo/a poverená osoba KK OFJ. 
 

6) Škola registruje žiaka buď: 
a) prostredníctvom EduPage (ak škola danú platformu využíva), v časti „súťaže“ je potrebné 

zadať súťaž „Olympiáda vo francúzskom jazyku“, zvoliť krajské kolo a prihlásiť 
konkrétneho žiaka. Žiakovi bude vygenerovaný a automaticky poslaný formou správy 
prístupový kód potrebný pre zapojenie sa do súťaže. Alebo: 

 
b) prostredníctvom stránky www.onlineolympiady.sk/registracia/. Prístupový kód potrebný 

na zapojenie sa do súťaže, ktorý bude počas registrácie vygenerovaný, je potrebné žiakovi 
oznámiť. 

http://www.onlineolympiady.sk/registracia/


Registrácia bude spustená týždeň pred konaním súťaže. 
 

Ak sa stane chyba pri registrácii (napr. registrácia do nesprávnej kategórie a pod.), je možné  urobiť  
registráciu  nanovo  a správne, a tým prideliť  žiakom  nový  kód, pôvodný kód k nesprávnej 
registrácii je potrebné ignorovať. 
 
 UPOZORNENIE: Odporúčame veľmi pozornú spätnú kontrolu registrácie súťažiacich (správna kategória, 
okres...) Dôrazne školy  žiadame,  aby  do  súťaže  registrovali  iba  žiakov,  ktorí majú oprávnenie súťažiť 
v daných kategóriách. V prípade, že budú súťažiť žiaci neoprávnene, organizátor si vyhradzuje právo 
všetkých takýchto súťažiacich z výsledkovej listiny vymazať. 

 
Prvá časť súťaže: ONLINE TEST 
 
7) Samotná súťaž bude prebiehať na stránke www.onlineolympiady.sk, kde žiak zadá prístupový 

kód a sprístupní sa mu test. Test môže začať riešiť v čase 9:00 – 9:20. 
 

8) Vyhodnotenie online testu bude automatické, na základe kontroly predsedníčky Celoštátnej 
odbornej komisie OFJ a ďalšou osobou.  
 

9) Výsledky online testu budú po tejto kontrole sprístupnené jednotlivým krajským predsedom. 
 

10) Druhá časť súťaže: PÍSOMNÝ PREJAV 
Zadania na písomný prejav budú zasielané súťažiacim cez e-mail ak krajská komisia         
nerozhodne inak. 
 

Približne o 13:00 hod. zašle predseda alebo poverená osoba krajskej komisie súťažiacemu 
na vopred dohodnutú e-mailovú adresu zadanie tejto úlohy. Text súťažiaci píše modrým 
perom na papier. 

Na tvorbu textu má súťažiaci 30 minút. Desať minút navyše je určených ako manipulačný čas 
na preberanie prílohy a následné odfotenie alebo scan práce, ktorú odošle súťažiaci 
najneskôr o 13:40 hod. na tú istú e-mailovú adresu, z ktorej mu prišlo zadanie úlohy. Súťažnú 
prácu treba uložiť pod svojím menom (pomenovať súbor svojím menom). 
 

11) Vyhodnotenie súťaže a celkové vyhodnotenie.  
Celkový maximálny bodový zisk súťažiaceho, ktorý absolvoval obe časti súťaže, je 70 bodov; 
výsledné skóre stanoví poradie na prvých troch miestach v každej kategórii, pričom víťaz 
krajského kola, ktorý zároveň dosiahol úspešnosť min. 50% ( 35 bodov) postupuje do celoštátneho 

kola. Súťažiaci na druhom mieste je jeho náhradníkom.  
 
Bodové hodnotenie jednotlivých častí: 
 Počúvanie s porozumením ................. 10 bodov 
 Čítanie s porozumením ....................... 10 bodov 
 Test z lexiky, gramatiky a kultúry ........ 30 bodov 
 Písomný prejav.................................... 20 bodov 
             SPOLU ............70 bodov 

 

12) Oficiálne výsledkové listiny budú nasledujúce dni po skončení súťaže spracované predsedom 

http://www.onlineolympiady.sk/


alebo/a poverenou osobou krajskej odbornej poroty a zverejnené obvyklým spôsobom. 
Zároveň budú výsledkové listiny sprístupnené aj školám v platforme EduPage, ak ju škola 
používa, alebo na e-mail učiteľa, ktorý žiakov do súťaže registroval cez web registráciu. 

 

13) Prihlášky do celoštátneho kola OFJ víťazov krajských kôl v jednotlivých kategóriách, ktorí v 
celkovom hodnotení dosiahli úspešnosť 50%, pošle škola do 16. 4. 2021 organizátorovi 
celoštátneho kola OFJ, ktorým je IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže (konkrétne pani 
tajomníčke pre COK OFJ Mgr. Zuzane Devaliere a predsedníčke celoštátnej komisie doc. Jane 
Bírovej, PhD.).  
Prihlásenie na www.olympiady.sk  v aktuálnom ročníku súťaže OFJ v časti Celoštátne 
kolo/Prihlasovanie. Vytlačenú a podpísanú prihlášku je potrebné naskenovať alebo odfotiť a 
zaslať na e-mailovú adresu: zuzana.devaliere@iuventa.sk a jbirova@yahoo.fr.  

 
Vzhľadom na rôzny režim fungovania jednotlivých škôl chápeme možné komplikácie pri získaní 
všetkých relevantných podpisov. Odporúčame si podpísaný sken prihlášky medzi sebou vymeniť 
elektronicky, vytlačiť, podpísať druhou stranou a následne poslať organizátorovi COK OFJ. V prípade 
technických problémov prosíme odsúhlasiť obsah prihlášky so zúčastnenými a podpísať jednou  
osobou zodpovednou za zaslanie prihlášky s potvrdením telefonickej alebo e-mailovej konzultácie 
(zapísaným na prihláške). 

 
14) Ďalšie potrebné informácie 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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