ORGANIZAČNÝ PORIADOK
OLYMPIÁDY V NEMECKOM JAZYKU
Tento organizačný poriadok je vypracovaný v súlade so smernicou Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky č. 23/2017 o súťažiach.
Čl. 1
Charakteristika súťaže a jej poslanie
(1)

Olympiáda v nemeckom jazyku (ďalej len „ONJ“) je založená na systematickej
skupinovej alebo individuálnej práci s talentovanými žiakmi1, pre ktorých je nemecký
jazyk cudzí jazyk.

(2)

Účasť žiakov na súťažiach je dobrovoľná. Súťaže a príprava na súťaž sa organizujú
v rámci vyučovania alebo v čase mimo vyučovania.

(3)

Organizuje sa ako predmetová súťaž jednotlivcov základných a stredných škôl (ďalej len
„ZŠ“ a „SŠ“).

(4)

Vyhlasovateľom ONJ je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky (ďalej len „ministerstvo“). Odborne súťaž garantuje Celoštátna odborná
komisia Olympiády v nemeckom jazyku (ďalej len „COK ONJ“).

(5)

Olympiáda v nemeckom jazyku (ako cudzom jazyku) je jednou z foriem dobrovoľnej
záujmovej činnosti žiakov ZŠ a SŠ, je organizovaná ako postupová súťaž, ktorá je
vyhlasovaná každoročne.
Jej cieľom je:
a) prehlbovať, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov ZŠ a SŠ
v nemeckom jazyku,
b) rozširovať záujem žiakov o sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť,
c) zvyšovať záujem o štúdium nemeckého jazyka,
d) umožniť porovnanie vedomostí a zručností žiakov v rámci okresov, krajov a na
celoštátnej úrovni,
e) umožniť vyučujúcim nemeckého jazyka využívať úlohy a výsledky ONJ pre
skvalitnenie vyučovania na ZŠ a SŠ,
f) prispievať k účelnému využívaniu voľného času žiakov ZŠ a SŠ.

Čl. 2
Štruktúra súťaže
(1)

ONJ je súťaž pre talentovaných žiakov, pre ktorých je nemecký jazyk cudzí jazyk (nie
materinský). Úlohou súťaže nie je testovať rečové zručnosti a jazykové schopnosti
súťažiacich na základe učebných osnov.

Z hľadiska zjednodušenia textovej časti sa používa generické maskulínum, t. j. používanie
podstatných mien mužského rodu pre súhrnné označenie mužov a žien.
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(2)

Súťaž nie je určená pre žiakov nadstavbovej formy štúdia a tých, ktorí z nemeckého
jazyka absolvovali maturitnú skúšku.

(3)

Žiak súťaží v kategórii, ktorá zodpovedá typu školy, ročníku a ďalším kritériám, ktoré
sú uvedené v tomto organizačnom poriadku, príp. v metodicko-organizačných
pokynoch (ďalej len „MOP“), ktoré spresňujú pravidlá súťaže uvedené v OP a sú
rovnocenným doplňujúcim materiálom k OP.

(4)

Kategórie boli vytvorené na základe dokumentu Rady Európy „Spoločný európsky
referenčný rámec pre cudzie jazyky“ (Common European Framework of Reference for
Languages: Learning, Teaching, Assessment – Cambridge, 2001). Tento dokument, v
ktorom sú špecifikované úrovne ovládania cudzieho jazyka, bol prijatý Ministerstvom
školstva SR ako základný dokument pre vyučovanie cudzích jazykov (ďalej len „CJ“)
na slovenských školách.

(5)

ONJ sa člení na kategórie, ktoré zodpovedajú určitým ročníkom a typom škôl.
Jednotlivé kategórie sa určujú na každý rok osobitne a sú súčasťou MOP pre príslušný
školský rok.

(6)

ONJ má spravidla písomnú a ústnu časť. Obsah a podmienky súťaže sú súčasťou MOP
pre príslušný školský rok.

(7)

Cieľom písomnej časti je preveriť jazykové kompetencie (počúvanie s porozumením,
čítanie s porozumením, praktické ovládanie jazyka) súťažiacich.

(8)

Ústna časť je zameraná na opis obrázkov a simuláciu konkrétnych úloh. Obrázok (súbor
obrázkov) je aj podnetom pre vytvorenie príbehu a v druhej časti ústnej časti ide
o zaujatie stanoviska k výpovedi. V oboch disciplínach sa hodnotí splnenie úlohy na
základe zadania, komunikačné zručnosti a plynulosť vyjadrovania, jazyková úroveň a
rozsah slovnej zásoby a jej použitie.

(9)

Úlohy a podmienky súťaže v obidvoch častiach zverejňuje COK ONJ v pokynoch pre
príslušný školský rok súťaže.

(10) ONJ je postupová súťaž. Podmienkou postupu do vyššieho kola je absolvovanie
nižšieho kola. ONJ sa uskutočňuje v postupových kolách:
a) Školské kolá, zúčastňujú sa ich žiaci ZŠ, SŠ a gymnázií (ďalej len „G“) , ktorí o
súťaž prejavia záujem.
b) Okresné kolá, zúčastňujú sa ich žiaci ZŠ, SŠ a G, ktorí sa v školskom kole ONJ
umiestnili na 1. a 2. mieste v každej kategórii.
c) Krajské kolá, zúčastňujú sa ich žiaci ZŠ, SŠ a G, ktorí sa v okresnom kole ONJ
umiestnili na 1. a 2. mieste. V prípade kategórií, pre ktoré sa okresné kolo nekoná,
postupujú zo školského kola dvaja súťažiaci za kategóriu s minimálne 60 %
úspešnosťou.
d) Celoštátne kolo, zúčastňujú sa ho žiaci ZŠ, SŠ a G, ktorí sa v krajskom kole ONJ
umiestnili na 1. mieste v každej kategórii a dosiahli úspešnosť min. 60 %. Musia byť
udelené všetky tri miesta nezávisle od dosiahnutej úspešnosti.
Čl. 3
Súťažné kolá
Školské kolo
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(1)

Školské kolo súťaže pre všetky kategórie sa koná na základných a stredných školách.
Školské kolá organizujú školy na základe dobrovoľnosti. Za ich prípravu, finančné,
organizačné a odborné zabezpečenie zodpovedajú riaditelia škôl a predmetové komisie.

(2)

Školské kolo ONJ riadi a organizuje školská komisia ONJ, prípadne komisia cudzích
jazykov na škole, ktorú touto funkciou poverí riaditeľ školy.

(3)

Úlohou školskej komisie je propagovať olympiádu medzi talentovanými žiakmi,
získavať ich do súťaže, pomáhať im odbornou radou, odporúčať im vhodnú literatúru a
zabezpečovať školské kolo po odbornej, obsahovej a organizačnej stránke.

(4)

ONJ sa môžu zúčastniť aj žiaci, ktorí nadobudli jazykové znalosti mimo vyučovacieho
procesu (vo voľnom čase samoštúdiom, v jazykovom kurze, prostredníctvom médií,
kontaktov a pod.).

(5)

Školská komisia postupuje pri súťaži v súlade s organizačným poriadkom a platnými
pokynmi súťaže. Každú kategóriu hodnotí trojčlenná odborná porota. Žiaci súťažia
anonymne a dodržiavajú pravidlá súťaže.

(6)

Odborná porota určí poradie súťažiacich, predseda školskej komisie oboznámi
súťažiacich s výsledkami a vyhlási víťaza každej kategórie. Diplom podpíše predseda
školskej komisie a riaditeľ školy.

(7)

Predseda školskej komisie zašle výsledkové listiny školského kola elektronickou poštou
najneskôr do 3 dní po ukončení súťaže predsedovi príslušnej okresnej komisie ONJ a
prihlási do okresného kola dvoch súťažiacich za každú kategóriu.

(8)

Predseda školskej komisie vyhodnotí priebeh a úroveň školského kola, vo vyhodnotení
podujatia uvedie aj celkový počet zúčastnených v školskom kole olympiády.
Vyhodnotenie je potrebné zaslať elektronickou poštou príslušnému predsedovi okresnej
komisie ONJ do 7 dní po termíne súťaže.
Okresné kolo

(1)

Okresné kolo ONJ (ďalej len „OK ONJ“)zabezpečuje po odbornej stránke okresná
komisia ONJ, organizačne ho zabezpečuje škola alebo školské zariadenie na základe
písomného poverenia príslušného okresného úradu v sídle kraja (ďalej len „OÚ“)
v spolupráci s príslušnou okresnou komisiou ONJ.

(2)

Okresnú komisiu ONJ vymenúva príslušný OÚ. Návrh na predsedu okresnej komisie
predkladá príslušnému OÚ predseda krajskej komisie a návrh na členov okresnej
komisie predkladá predseda okresnej komisie.

(3)

Okresná komisia ONJ vytvorí trojčlenné odborné poroty pre každú kategóriu tak, aby v
nich boli zastúpení skúsení vyučujúci, ktorí objektívne posúdia úroveň vedomostí
súťažiacich. Jedna odborná porota môže hodnotiť aj dve kategórie. Odbornú porotu
môžu tvoriť aj vyučujúci zúčastnených škôl, pričom predseda okresnej komisie
zabezpečí ich účasť v porote tak, aby vyučujúci nebol v porote kategórie, v ktorej súťaží
žiak školy.

(3)

Žiaci súťažia anonymne a dodržiavajú pravidlá súťaže. Členovia odbornej poroty sa
riadia týmito pokynmi a pokynmi pre odbornú porotu, ktoré im spolu s úlohami
poskytne COK ONJ prostredníctvom organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút
mládeže (ďalej len „IUVENTA“). Organizátor okresného kola zabezpečí podľa počtu
prihlásených súťažiacich potrebné množstvo kópií súťažných materiálov, a to aj
v prípade jedného účastníka v určitej kategórii (okresná komisia poskytne súťažné
materiály okresného kola ONJ príslušnej kategórie aj pre jedného prihláseného žiaka).
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(4)

Po skončení okresného kola odovzdá predseda odbornej poroty výsledkové listiny
predsedovi okresnej komisie ONJ, ktorý ich zašle elektronickou poštou do 3 dní po
okresnom kole predsedovi krajskej komisie ONJ, predsedovi COK ONJ a OÚ, resp.
poverenému CVČ.

(5)

Predseda okresnej komisie prihlási do krajského kola dvoch súťažiacich za každú
kategóriu súťaže predsedovi krajskej komisie a organizátorovi krajského kola
olympiády do 24 hodín po ukončení súťaže.

(6)

Predseda okresnej komisie vyhodnotí priebeh a úroveň okresného kola, vo vyhodnotení
podujatia uvedie aj celkový počet žiakov zúčastnených v školských kolách a okresnom
kole olympiády. Vyhodnotenie zašle elektronickou poštou predsedovi krajskej komisie
ONJ do 7 dní po okresnom kole.

(7)

Do krajského kola ONJ postupujú súťažiaci, ktorí sa v OK ONJ umiestnili na 1. a 2.
mieste.

(8)

Na základe požiadania súťažiaceho, vyučujúceho alebo jeho zákonitého zástupcu
umožní organizátor nahliadnuť do testu menovaného.

(9)

Proti výsledkom kola je možné podať do troch dní písomné odvolanie.

(10) Písomné práce súťažiacich uschováva organizátor okresného kola jeden rok.
Krajské kolo
(1)

Krajské kolo ONJ ( „KK ONJ“) sa koná pre žiakov, ktorí sa umiestnili v okresnom kole
na 1. a 2. mieste v každej kategórii. Súťažiaci kategórií, v ktorých sa okresné kolo
nekoná, postupujú zo školského kola do KK ONJ len z 1. miesta s min. 60%
úspešnosťou.

(2)

KK ONJ zabezpečuje po odbornej stránke krajská komisia ONJ, organizačne ho
zabezpečuje škola alebo školské zariadenie na základe písomného poverenia
príslušného OÚ v spolupráci s príslušnou krajskou komisiou ONJ.

(3)

Krajskú komisiu ONJ vymenúva príslušný OÚ. Návrh na predsedu krajskej komisie
predkladá príslušnému OÚ predseda COK ONJ, prípadne OÚ predloží predsedovi COK
ONJ na schválenie svoj návrh na predsedu.

(4)

Návrh na členov krajskej komisie predkladá predseda krajskej komisie ONJ okresnému
úradu v sídle kraja na schválenie. Krajskú komisiu schvaľuje a vymenúva príslušný OÚ.

(4)

Krajská komisia ONJ vytvorí trojčlenné odborné poroty pre každú kategóriu tak, aby v
nich boli zastúpení skúsení vyučujúci, ktorí objektívne posúdia úroveň vedomostí
súťažiacich. Jedna odborná porota môže hodnotiť aj dve kategórie. Odbornú porotu
môžu tvoriť aj vyučujúci zúčastnených škôl, pričom predseda okresnej komisie
zabezpečí ich účasť v porote tak, aby vyučujúci nebol v porote kategórie, v ktorej súťaží
žiak školy.

(5)

Na KK ONJ musí byť prítomný predseda krajskej komisie ONJ, ktorý podpisuje
výsledkovú listinu a diplomy. V prípade, že sa KK ONJ pre niektoré kategórie
uskutoční na inom mieste, môže kompetencie predsedu KK ONJ prebrať ním poverený
člen komisie.

(6)

Súťaž je anonymná, dodržiavajú sa pravidlá súťaže. Členovia odbornej poroty sa riadia
týmito pokynmi a pokynmi pre odbornú porotu, ktoré im spolu s úlohami poskytne
COK ONJ prostredníctvom organizácie IUVENTA. Organizátor KK ONJ zabezpečí
podľa počtu prihlásených súťažiacich potrebné množstvo kópií súťažných materiálov,
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a to aj v prípade jedného účastníka v určitej kategórii (krajská komisia poskytne súťažné
materiály krajského kola príslušnej kategórie aj pre jedného prihláseného žiaka).
(7)

Predseda KK ONJ vyhlási na základe získaného počtu bodov rozhodnutie poroty
poradie súťažiacich. Pri odovzdávaní diplomov im predseda poskytne ďalšie informácie
týkajúce sa prihlasovania a účasti na celoštátnom kole ONJ (ďalej len „CK ONJ“).

(8)

Do CK ONJ postupujú víťazi, ktorí sa v KK ONJ umiestnili na 1. mieste v každej
kategórii. Do CK ONJ sa prihlasujú víťazi elektronicky prostredníctvom školy. Je
nevyhnutné vyplniť všetky žiadané informácie.

(9)

Predseda krajskej komisie ONJ zašle výsledkové listiny elektronicky predsedovi COK
ONJ, organizácii IUVENTA a príslušnému OÚ, resp. poverenému CVČ najneskôr do
24 hodín po krajskom kole.

(10) Vyhodnotenie podujatia vrátane štatistiky zapojenia súťažiacich do školských,
okresných kôl a krajských kôl zašle predseda krajskej komisie ONJ elektronicky
predsedovi COK ONJ, organizácii IUVENTA a príslušnému OÚ, resp. poverenému
CVČ do 7 dní po uskutočnení KK ONJ.
(11) Organizátor umožní nahliadnuť do testu na základe požiadania súťažiaceho,
vyučujúceho alebo jeho zákonitého zástupcu priamo na súťaží po vyhlásení výsledkov.
(12) Proti výsledkom kola je možné podať do troch pracovných dní písomné odvolanie.
(13) Písomné práce súťažiacich uschováva organizátor krajského kola jeden rok.
Celoštátne kolo
(1)

Celoštátne kolo ONJ (CK ONJ) sa koná pre žiakov, ktorí sa umiestnili v krajských
kolách na 1. mieste v každej kategórii.

(2)

Celoštátne kolo ONJ zabezpečuje po odbornej stránke Celoštátna odborná komisia ONJ.
Organizačne ho zabezpečuje IUVENTA.

(3)

COK ONJ navrhne pre každú kategóriu trojčlennú odbornú porotu, ktorá súťažiacich
hodnotí podľa vopred stanovených kritérií a pokynov predsedu COK ONJ. Súťaží sa
anonymne a podľa pravidiel. Jedna odborná porota môže hodnotiť aj dve kategórie.

(4)

Predseda poroty vyhodnotí na záver súťaže vo svojej kategórii úroveň jednotlivcov (bez
uvedenia počtu bodov a poradia), odovzdá výsledky predsedovi COK ONJ
a poverenému zamestnancovi organizácie IUVENTA.

(5)

Predseda COK ONJ oboznamuje súťažiacich s výsledkami a vyhlasuje víťaza danej
kategórie. Diplom pre víťazov podpíše predseda COK ONJ a minister školstva.

(6)

Písomné práce súťažiacich uschováva organizátor celoštátneho kola jeden rok.

(7)

Celoštátna odborná komisia ONJ zostaví hodnotiacu správu o priebehu celého ročníka
súťaže, ktorú zostavuje na základe hodnotiacich správ odborných komisií súťaží na
nižších úrovniach. Predseda COK ONJ zašle organizačnému útvaru ministerstva, ktorý
je gestorom súťaže a organizátorovi najvyššieho kola súťaže správu o priebehu súťaže
spolu s výsledkovou listinou do 30 dní po ukončení najvyššieho kola súťaže, vrátane
prehľadu zapojenia detí a žiakov do súťaže na všetkých úrovniach v príslušnom
školskom roku.

(8)

IUVENTA zverejní výsledkové listiny celoštátneho kola na internetovej stránke
www.olympiady.sk.
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Čl. 4
Riadenie súťaže
Olympiádu v nemeckom jazyku (ONJ) po odbornej a obsahovej stránke riadia odborné
komisie.
(1)

Celoštátna odborná komisia ONJ zabezpečuje odbornú a obsahovú náplň ONJ,
poveruje vypracovaním úloh pedagógov nemeckého jazyka z pedagógov základných,
stredných a vysokých VŠ, SŠ a ZŠ, vydáva metodické, študijné a odborné materiály,
vyhodnocuje priebeh a úroveň jednotlivých ročníkov ONJ, usmerňuje činnosť
okresných a krajských komisií ONJ.

(2)

Predsedu COK ONJ vymenúva generálny riaditeľ príslušnej sekcie ministerstva na
základe návrhu Asociácie učiteľov nemeckého jazyka Slovenska, resp. na základe
návrhu gestora alebo organizátora celoštátneho kola súťaže. Návrh na členov COK ONJ
podáva jej predseda.

(3)

Členov COK ONJ vymenúva generálny riaditeľ príslušnej sekcie ministerstva na
základe návrhu predsedu COK ONJ. Celoštátnu odbornú komisiu tvorí predseda,
tajomník, autori súťažných úloh, predsedovia krajských komisií ONJ, zástupcovia škôl
a odborných inštitúcií.

(4)

Krajská komisia ONJ po odbornej a obsahovej stránke riadi priebeh krajského kola
ONJ. Predsedu krajskej komisie ONJ vymenúva vedúci odboru školstva OÚ na návrh
predsedu COK ONJ. Predseda krajskej komisie sa stáva členom COK ONJ po riadnom
menovaní podľa Čl. 4 ods. 3. Členov krajskej komisie vymenúva vedúci odboru
školstva OÚ na základe návrhu predsedu krajskej komisie ONJ.

(5)

Okresná komisia ONJ po odbornej a obsahovej stránke riadi priebeh okresného kola
ONJ. Predsedu okresnej komisie vymenúva vedúci odboru školstva OÚ na základe
návrhu predsedu krajskej komisie ONJ. Členov okresnej komisie vymenúva vedúci
odboru školstva OÚ na základe návrhu predsedu okresnej komisie ONJ.

(6)

Členstvo v komisiách ONJ je dobrovoľné a nezastupiteľné. Funkčné obdobie predsedu
a členov COK je spravidla päťročné.
Čl. 5
Organizačné zabezpečenie súťaže

(1)

Školské kolo vyhlasuje riaditeľ školy, organizuje ho školská komisia na škole. Z
poverenia riaditeľa školy školskú komisiu tvoria spravidla vyučujúci nemeckého jazyka.

(2)

Okresné kolo zabezpečuje OÚ prostredníctvom poverených škôl a školských zariadení.
Odbornú stránku garantuje okresná komisia ONJ.

(3)

Krajské kolo zabezpečuje OÚ prostredníctvom poverených škôl a školských zariadení.
Odbornú stránku garantuje krajská komisia ONJ.

(4)

Celoštátne kolo zabezpečuje organizácia poverená ministerstvom. Odbornú stránku
celoštátneho kola garantuje Celoštátna odborná komisia ONJ.

(5)

Vypracovanie úloh a testov s riešeniami pre školské kolá zabezpečia školské komisie
ONJ. Úlohy pre okresné, krajské a celoštátne kolo pre všetky kategórie zabezpečí COK
ONJ.
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Čl. 6
Práva a povinnosti súťažiacich
(1)

Súťažiaci ONJ majú právo byť včas a v dostatočnom rozsahu informovaní o
organizovaní súťaže a o podmienkach účasti v nej.

(2)

Súťažiaci majú právo byť vopred oboznámení s kritériami hodnotenia a po absolvovaní
súťaže dostať diplom alebo potvrdenie o účasti a umiestení v príslušnom kole ONJ.

(3)

Súťažiaceho nie je možné zaradiť do vyššieho kola súťaže bez absolvovania nižšieho
kola.

(4)

Súťažiaci sú povinní riadiť sa organizačným poriadkom súťaže a MOP, dostaviť sa včas
na súťaž a rešpektovať rozhodnutia Celoštátnej odbornej komisie ONJ a organizátora.

(5)

Protest proti výsledkom a priebehu súťaže je možné podať písomne poštou alebo
elektronicky organizátorovi súťaže a predsedovi príslušnej komisie (školskej, okresnej,
krajskej, celoštátnej) najneskôr do 3 pracovných dní od vyhlásenia výsledkov
príslušného kola.
Čl. 7
Finančné zabezpečenie súťaže

(1)

Olympiádu v nemeckom jazyku po finančnej stránke zabezpečuje organizácia
IUVENTA z finančných prostriedkov poskytnutých ministerstvom formou kontraktu.
Z rozpočtu súťaže uhrádza náklady na celoštátne kolo (ubytovanie, strava, prenájom
miestností, občerstvenie, tlač diplomov, výroba medailí, ceny víťazom, náklady na
sprievodný program, materiál na praktické úlohy, cestovné náklady súťažiacim,
cestovné náklady a honoráre členom porôt a oficiálnemu dozoru), sústredenia pred
medzinárodnými súťažami (ubytovanie, strava, prenájom miestností, materiál na
praktické úlohy, cestovné náklady žiakom, cestovné náklady a honoráre lektorom
a oficiálnemu dozoru), vycestovania slovenských delegácií na medzinárodné súťaže
(cestovné náklady, cestovné poistenie, víza, ubytovanie pred odletom a po prílete
a ďalšie nevyhnutné náklady spojené s vycestovaním), zasadnutia komisií
(občerstvenie, cestovné náklady), honoráre autorom, recenzentom, prekladateľom,
lektorom, za organizačno-technické zabezpečenie podujatí a ďalšie náklady na
podporné aktivity v súlade s poslaním súťaže. Návrh rozpočtu a odpočet čerpania pre
národné a medzinárodné súťaže v rozsahu poverenia kontraktom predkladá organizácia
IUVENTA v stanovených termínoch ministerstvu

(2)

Olympiáda v NJ môže byť financovaná aj z iných zdrojov.

(3)

Školské kolá ONJ sú zabezpečované z rozpočtov škôl.

(4)

Okresné a krajské kolá ONJ finančne zabezpečujú príslušné OÚ.
Čl. 8
Bezpečnosť a ochrana zdravia účastníkov súťaže

(1)

Počas organizovania súťaže musí byť dodržaná bezpečnosť a ochrana zdravia (ďalej len
„bezpečnosť“) všetkých účastníkov súťaže a sprievodných podujatí.
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(2)

Za dodržiavanie bezpečnosti počas súťaže zodpovedá organizátor súťaže a pedagogický
zamestnanec poverený riaditeľom školy alebo školského zariadenia.2)

(3)

Do miesta konania súťaže a späť cestujú deti a žiaci v sprievode pedagogického
zamestnanca školy alebo školského zariadenia alebo v sprievode inej plnoletej osoby,
ktorú písomne poveril riaditeľ školy alebo školského zariadenia so súhlasom zákonného
zástupcu dieťaťa alebo žiaka.3)

(4)

Na účasť detí a neplnoletých žiakov na súťaži mimo sídla školy je potrebný písomný
súhlas ich zákonného zástupcu.

(5)

Okresný úrad v sídle kraja v spolupráci s riaditeľmi škôl a školských zariadení sa môže
dohodnúť na spoločnom pedagogickom sprievode, ktorý sprevádza deti a žiakov do
miesta konania vyššieho kola súťaže a späť a zodpovedá za ich bezpečnosť.

(6)

Organizátor súťaže zabezpečí počas súťaže a s ňou súvisiacich podujatí dodržiavanie
príslušných bezpečnostných predpisov, ktoré sú platné a účinné pre daný druh činnosti.
Čl. 9
Účasť na medzinárodnej súťaži

(1)

Medzinárodná olympiáda v nemeckom jazyku (Internationale Deutscholympiade, ďalej
len „IDO“) sa organizuje spravidla každé dva roky v niektorej z nemecky hovoriacich
krajín. IDO sa riadi štatútom, ktorý je dostupný na internetovej stránke Medzinárodného
zväzu učiteľov nemeckého jazyka (Internationaler Deutschlehrerverband – IDV)
www.idvnetz.org.

(2)

Medzinárodnej olympiády v nemeckom jazyku sa zúčastňujú vybraní súťažiaci, ktorí sa
v celoštátnom kole umiestnili na prvom až ôsmom mieste.

(3)

Počet žiakov, ktorí sa zúčastnia medzinárodného kola, je určený organizátormi
Medzinárodnej olympiády v nemeckom jazyku.

(4)

Pred medzinárodnou súťažou absolvujú vybraní súťažiaci sústredenie v trvaní max. 7
kalendárnych dní, v závere ktorého sú vybraní súťažiaci, ktorí budú reprezentovať
Slovenskú republiku.

(5)

Vycestovanie slovenskej delegácie na medzinárodnú súťaž administratívne a
organizačne zabezpečuje ministerstvo v spolupráci s priamo riadenou organizáciou
ministerstva, ktorá je poverená riadením súťaže, s celoštátnou odbornou komisiou
súťaže a organizátorom súťaže.

(6)

O účasti delegácie na IDO podáva vedúci delegácie správu na ministerstvo podľa
osobitného pokynu. Správa o účasti na IDO je súčasťou výročnej správy o priebehu
ročníka ONJ.

2

) § 152 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení
neskorších predpisov, § 6 zákona č. 1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona č. 440/2015 Z. z.
3
) § 7 ods. 4 písm. l) zákona č. 245/2008 Z. z.
8

Čl. 10
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa Organizačný poriadok Olympiády z nemeckého jazyka, schválený Ministerstvom
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod číslom 2010-10592/23130:1-913.
Čl. 11
Schválenie a účinnosť

Tento organizačný poriadok schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky dňa 14. septembra 2017 pod číslom 2017-13299:5-10B0 s účinnosťou
od1. januára 2018.
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