USMERNENIE K REALIZÁCII CELOŠTÁTNEHO KOLA
31. ročník Olympiády v nemeckom jazyku
Kategórie 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2D, 2C
školský rok 2020/2021

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR,
Celoštátna odborná komisia Olympiády v nemeckom jazyku
a IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže
Vás pozýva na celoštátne kolo Olympiády v nemeckom jazyku
Celoštátna odborná komisia Olympiády v nemeckom jazyku (ďalej „COK ONJ”) a IUVENTA ─
Slovenský inštitút mládeže reagujú na aktuálne platné protipandemické opatrenia vypracovaním
Usmernenia k realizácii celoštátneho kola Olympiády v nemeckom jazyku. 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 ONJ,
ktorý je v súlade so smernicou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č.
23/2017 o súťažiach.

(1) Celoštátneho kola sa zúčastňujú žiaci, ktorí sa v krajskom kole umiestnili na 1. mieste
v kategóriách 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2D, 2C.

(2) Zoznam postupujúcich súťažiacich bude zverejnený na www.olympiady.sk.
(3) Termín celoštátneho kola: pondelok 22. 3. 2021.
(4) Forma súťaže: online
• na www.onlineolympiady.sk – písomná časť (test)
• prostredníctvom platformy ZOOM na videokonferencii – ústna časť
(5) Obsah súťaže:
• písomná časť – čítanie a počúvanie s porozumením, test
• ústna časť – účasť všetkých účastníkov celoštátneho kola
(6) 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,
funkčnú kameru s mikrofónom,
prípadne písacie potreby a papiere pre účasť v ústnej časti súťaže.

(7) Prihlasovanie a registrácia:
DÔLEŽITÉ:
V prihláške na celoštátne kolo je potrebné uviesť správnu emailovú adresu a telefónne číslo,
prostredníctvom ktorých s nimi následne bude komunikovať organizátor ako aj členovia
poroty. V prípade nesprávne uvedených kontaktov môže nastať problém pri zapojení sa do
súťaže.

(8) Prihlasovanie sa na celoštátne kolo:



prostredníctvom elektronického formulára uverejneného na www.olympiady.sk.
Po vyplnení formulára bude automaticky vygenerovaná prihláška na mail súťažiaceho.






Vygenerovanú a podpísanú prihlášku treba poslať (elektronicky – email) na adresu
scarlett.hlobenova@iuventa.sk.
Prihlášku je potrebné vytlačiť, podpísať, oskenovať a poslať na uvedenú adresu.
V súčasnej situácii stačí podpis súťažiaceho a zákonného zástupcu.
Následne je potrebné zaregistrovať sa na online test.
Škola registruje žiaka na online test
buď:
a) prostredníctvom EduPage (ak škola danú platformu využíva), v časti „súťaže“ je potrebné:
• zadať súťaž „Olympiáda v nemeckom jazyku“,
• zvoliť celoštátne 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, zašle učiteľ súťažiacemu.
Registrácia bude spustená v najbližších dňoch.

UPOZORNENIE:
Dôrazne školy žiadame, aby do súťaže registrovali iba žiakov, ktorí sa v krajskom kole umiestnili
na 1. mieste v kategóriách 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2D, 2C.
Ak sa stane chyba pri registrácii (napr. registrácia do nesprávnej kategórie a pod.), je možné urobiť
registráciu nanovo a správne a prideliť žiakom nový kód, pôvodný kód k nesprávnej registrácii
je potrebné ignorovať.
SÚŤAŽ:
Pred začatím súťaže budú odoslané súťažiacim na mail prístupové údaje do videokonferencie pre
ústnu časť.

(1) Prvá časť súťaže: písomná – bude prebiehať na stránke www.onlineolympiady.sk,
1.
2.
3.
4.

Po zadaní prístupového kódu sa súťažiacemu sprístupní test.
Začiatok riešenia v čase od 9:00 – 9:20.
Čas na vypracovanie testu bude maximálne 40 minút.
Posledné možné odovzdanie odpovedí je o 10:00.

(2) Druhá časť súťaže: ústna
1. Začiatok ústnej časti: o cca 11:00.
2. Súťažiaci sa prostredníctvom prístupových údajov pripojí do videokonferencie.
3. Videokonferencia bude vytvorená s použitím tzv. waiting room, virtuálnej miestnosti,
4.
5.
6.
7.
8.
9.

v ktorej budú súťažiaci čakať.
Po vyzvaní predsedom poroty sa súťažiaci pripojí do videokonferencie.
Poradie súťažiacich bude určené abecedne, podľa priezviska.
Po pripojení sa k porote súťažiaci absolvuje ústnu časť.
Príprava na odpoveď: opis obrázku a voľné rozprávanie na porotou určenú tému.
Odpoveď trvá približne 10-12 minút. ´
Po odpovedi ostáva súťažiaci v online konferencii a vypočuje si odpovede nasledujúcich

súťažiacich.

10. Komisia pripojí do videokonferencie ďalšieho súťažiaceho na prípravu.
11. Po odsúťažení každý súťažiaci zostáva v online konferencii.
(3) Vyhodnotenie písomnej a ústnej časti súťaže a celkové vyhodnotenie.
a) Písomná časť – vyhodnotená automaticky
b) Ústna časť – hodnotená trojčlennou porotou na základe kritérií.
Výsledky písomnej časti budú po skončení súťaže sprístupnené aj školám v platforme EduPage,
alebo na e-mail učiteľa, ktorý žiakov do súťaže registroval cez web registráciu.
Výkony súťažiacich v ústnej časti ohodnotí odborná komisia štandardným spôsobom uvedeným
v Organizačnom poriadku ONJ a Metodicko-organizačných pokynoch.
Celkový maximálny bodový zisk súťažiaceho, ktorý absolvoval obe časti súťaže, je 100 bodov;
výsledné skóre stanoví poradie na prvých troch miestach v každej kategórii.
Celkové vyhodnotenie celoštátneho kola ONJ sa uskutoční po ústnej časti súťaže v každej
kategórii zvlášť prostredníctvom videokonferencie pre súťažiacich v ústnej časti.

(4) Oficiálne výsledkové listiny budú po skončení súťaže spracované odbornými komisiami
a zverejnené obvyklým spôsobom.

(5) 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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