USMERNENIE K REALIZÁCII ŠKOLSKÝCH KÔL
14. ročník Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry
Kategórie A a B
školský rok 2021/2022
Slovenská komisia Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry (ďalej „SK OSJL”) a IUVENTA ─ Slovenský
inštitút mládeže reagujú na aktuálnu epidemiologickú situáciu vypracovaním Usmernenia ku školským
kolám Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry určeného pre školy.
Toto usmernenie má za cieľ zachovanie a zrealizovanie súťaže podľa platného Termínovníka kôl POPS. Pri
vypracovaní pokynov sme brali do úvahy zložité podmienky realizácie súťaží v tomto období ako aj
odporúčanie uskutočňovať súťaže dištančne. Realizácia vychádza z Organizačného poriadku Olympiády
zo slovenského jazyka a literatúry, ktorý je v súlade so smernicou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a
športu Slovenskej republiky č. 23/2017 o súťažiach.

1) Termín školského kola: piatok 10. 12. 2021 (kategórie A a B)
Obsah súťaže: V školskom roku 2021/2022 školské kolá OSJL budú pozostávať z online testu
(ktorý bude pripravený Slovenskou komisiou OSJL). Ďalšie časti súťaže– tvorbu/transformáciu
textu a rečnícky prejav škola môže, ale nemusí zorganizovať. V prípade, že škola zorganizuje aj
ďalšie časti súťaže, v platforme EduPage, v časti „priebeh súťaže“ kde má učiteľ slovenského
jazyka a literatúry prístup, vpíše získané body za ďalšie časti súťaže a poradie vo VL sa
automaticky prepočíta.
Ďalšie časti spolu s vyhodnotením a zapísaním do „priebehu súťaže“ v platforme EduPage je
potrebné pre kategórie A a B zrealizovať do 17. 12. 2021. Po tomto termíne budú školské kolá
považované za ukončené a víťazi školských kôl jednoznačne určení na prvom mieste v
elektronických VL, ktoré budú zverejnené 17. 12. 2021 o 14:00.
Víťazov školských kôl, ktorí budú zároveň aj úspešní riešitelia, je potrebné priamo z VL prihlásiť
elektronicky do krajského kola. (podľa dokumentu „Usmernenie o prihlasovaní žiakov na POPS“, ktorý
bude zverejnený v najbližšom čase – nie je potrebné zasielať papierové prihlášky – prihlasovanie bude iba
elektronické!)

2) Forma súťaže: online na www.onlineolympiady.sk
3) Registrácia: Škola registruje žiaka:
a) Prostredníctvom EduPage (ak škola danú platformu využíva), v module „Súťaže“ je potrebné
vybrať súťaž „Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry“, zvoliť školské kolo a prihlásiť
konkrétneho žiaka. Žiakovi bude vygenerovaný prístupový kód potrebný pre zapojenie sa do
súťaže. Súťažný kód môžete poslať žiakovi cez Edupage. Návod k registrácii žiakov
b) Ak škola EduPage nepoužíva: Po negatívnych skúsenostiach s registráciou žiakov cez externý
webový formulár v minulom školskom roku sa firma aSc rozhodla poskytnúť základnú verziu
EduPage s modulom Súťaže ZADARMO aj tým školám, ktoré EduPage nepoužívajú. Okrem
registrácie žiakov budú môcť školy využívať EduPage aj na prezeranie výsledkových listín,
prihlasovanie žiakov do vyšších kôl a podobne.
Ohľadom vytvorenia EduPage stránky napíšte na adresu sutaze@asc.sk. Obratom dostanete
informácie ako ďalej postupovať pri registrácii žiakov.

Registrácia bude spustená v najbližších dňoch a otvorená bude až do súťaže.
4) Priebeh olympiády: 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 –
10:55. Čas na vypracovanie online testu bude maximálne 35 minút. To znamená, že
posledné možné odovzdanie odpovedí je o 11:30! (čas je predĺžený kvôli možnosti zapojiť
a vystriedať viac súťažiacich v jednej informatickej miestnosti)

5) V prípade, ak by škola z veľmi vážnych dôvodov, ktoré budú vopred ohlásené tajomníčke SK
OSJL (katarina.filipova@iuventa.sk), nemôže zorganizovať online formu školského kola,
bude možné tieto problémy konzultovať a hľadať náhradné riešenie.
6) V prípade dosiahnutia rovnakého počtu bodov u viacerých súťažiacich výsledné poradie
žiakov školy v školskom kole určí školská komisia podľa platných MOP a usmernení pre daný
ročník OSJL.
7) Postup do krajského kola: Do KK môže postúpiť len úspešný riešiteľ školského kola.
Hranica úspešnosti: Súťažiaci sa stáva úspešným riešiteľom daného kola OSJL po dosiahnutí 40 bodov z
max. možného počtu 55 bodov (online test 25 bodov, tvorba/transformácia textu max. 15 bodov a
rečnícky prejav max. 15 bodov).
Ak súťažiaci v školskom kole absolvuje na základe rozhodnutia školskej komisie iba online test, stáva sa
úspešným riešiteľom pri dosiahnutí hranice aspoň 18 bodov. V kolách OSJL, ktoré budú mať písomnú
časť (test aj transformáciu/tvorbu textu), no nebudú obsahovať ústnu časť, je maximálny počet bodov
40, pričom úspešným riešiteľom sa stáva súťažiaci, ak dosiahne aspoň 29 bodov.
Všetky tieto informácie sa nachádzajú v metodicko - organizačných pokynoch pre tento školský rok.

8) Ďalšie potrebné informácie nájdete na stránke www.onlineolympiady.sk v časti POKYNY pre
súťažiacich.
9) Úlohy na precvičovanie z minulých školských rokov nájdete na našej web stránke na hornej
lište olympiád v časti Archív olympiád v jednotlivých ročníkoch: úlohy a riešenia.
Usmernenie aktualizované ku dňu 25. 10. 2021
Prosíme, v čase pred konaním súťaže kvôli možným zmenám, prípadne dodatočným
informáciám v realizácii jednotlivých kôl POPS, sledujte našu web stránku www.olympiady.sk,
kde budú tieto informácie v USMERNENÍ vždy aktualizované.
Prepojenie na stránku Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry:
https://www.iuventa.sk/olympiady/ucitel-organizator/olympiada-zo-slovenskeho-jazyka-aliteratury/
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