USMERNENIE K REALIZÁCII ŠKOLSKÝCH KÔL
13. ročník Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry
školský rok 2020/2021
Slovenská komisia Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry (ďalej „SK OSJL”) a IUVENTA
─ Slovenský inštitút mládeže reagujú na aktuálne platné protipandemické opatrenia
vypracovaním Usmernenia k realizácii školských kôl Olympiády zo slovenského jazyka a
literatúry určeného pre školy, okresné úrady v sídle kraja a poverené centrá voľného času.
Pri vypracovaní pokynov sme brali do úvahy zložité podmienky realizácie súťaží v tomto
období, a preto prichádzame s viacerými možnosťami uskutočnenia kôl. Naše riešenia majú za
cieľ zachovanie a zrealizovanie súťaže v pôvodných termínoch v zmysle platného
Termínovníka kôl POPS napriek nepriaznivej epidemiologickej situácii v SR a vychádzajú z
Organizačného poriadku OSJL, ktorý je v súlade so smernicou Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky č. 23/2017 o súťažiach, a tiež z Metodickoorganizačných pokynov (MOP) platných pre tento školský rok.
1. Na školských kolách sa zúčastňujú všetci žiaci, ktorí prejavia o súťaž záujem. Školské kolo
organizuje ŠK OSJL. Na jej návrh riaditeľ školy poverí zodpovednú osobu, učiteľa, riadením
a koordinovaním súťaže.
2. Formu školského kola stanoví škola a školská komisia OSJL najmä s ohľadom na platné
protipandemické opatrenia a možnosti svojich žiakov. Odporúčame, aby škola dodržala
termín súťažného kola. V prípade okolností, pre ktoré stredná škola nebude môcť zabezpečiť
školské kolo pre kategórie A a B v riadnom termíne, bude prípustné odoslanie výsledkov
školského kola do 12. 1. 2020.
2.1 Pokiaľ budú školy zatvorené a súťažiacim nebude umožnené vstupovať do školy, škola
môže zvoliť ľubovoľnú formu súťaže. Môže zvoliť formu s písomnou aj ústnou časťou alebo
môže ústnu časť vynechať. Podľa toho si školská komisia prispôsobí bodové ohodnotenie
a výsledkovú listinu.
 Písomná časť :
o môže byť uskutočnená zadaním súťažných úloh – testu do online priestoru
(Edupage, MS Forms a iné), pričom test bude sprístupnený v konkrétny čas,
žiaci budú mať na vypracovanie a odoslanie testu presne stanovený a dopredu
dohodnutý čas. Pre tých učiteľov, ktorých škola využíva portál Edupage, no
zatiaľ nemá skúsenosti s tvorbou online testov, môžu pomôcť videá na tvorbu
a vyhodnotenie testov na tomto linku: https://www.edupage.org/a/video
o

alebo môže byť uskutočnená papierovou formou – teda zadanie testu bude
žiakom sprístupnené elektronicky, napr. emailom, dokument s testom si
následne súťažiaci vytlačia a vyplnia, alebo v prípade, že nedisponujú
tlačiarňou, testové úlohy vypracujú na samostatné papiere (označené menom),
ktoré podľa presných pokynov ŠK OSJL naskenujú/čitateľne odfotia a zašlú na
vopred dohodnutú e-mailovú adresu (korešpondenčná verzia súťaže). Ďalej
bude ŠK OSJL postupovať štandardne v zmysle Organizačného poriadku OSJL a
MOP.




Tvorba/transformácia textu môže byť zadaná online, súťažiaci v stanovenej časovej
lehote text vypracujú a skenom/čitateľnou fotografiou odošlú na vopred dohodnutú
e-mailovú adresu.
Ústna časť – je ju možné vynechať, pre lepšiu objektivitu však odporúčame uskutočniť
ústnu časť prostredníctvom vhodnej platformy – aplikácia ZOOM, MS Teams,
Messenger a pod.

2.2 Pokiaľ budú školy zatvorené a súťažiacim bude umožnené vstúpiť za účelom súťaže do
školy, odporúčame štandardnú formu súťaže v súlade s Organizačným poriadkom OSJL a MOP
a zároveň v súlade s protipandemickými opatreniami prijatými pre školy. Odporúčame
nemiešať deti z rôznych tried. Táto možnosť bude uskutočniteľná iba v prípade, ak
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR umožní súťažiacim vstup do budovy
„zatvorenej” školy.
2.3 Pokiaľ budú školy otvorené, školy budú postupovať štandardne v zmysle Organizačného
poriadku OSJL a MOP a zároveň v súlade s protipandemickými opatreniami prijatými pre školy.
2.4 Je dôležité, aby školy boli pripravené na všetky verzie realizácie školských kôl a najmä, aby
žiakom umožnili súťažiť.
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