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58. ročník Chemickej olympiády, kategória A, školský rok 2021/22 

USMERNENIE KU KRAJSKÉMU KOLU  

 

1. Krajské kolo ChO v kategórii A s ohľadom na aktuálne platné protipandemické opatrenia 

prebehne prezenčne, podľa podmienok organizátora krajského kola (režim OP alebo 

OTP). Ak organizátor vyžaduje režim OP a žiak túto podmienku nespĺňa, môže riešiť 

teoretický test a virtuálnu prax na vlastnej škole pod dozorom učiteľa (určeného 

školskou komisiou ChO). Musí dodržať stanovené dni pre riešenie teórie (27. 1. 2022,  

doobeda) a praxe (26. 1. 2022, doobeda). Škola dostane úlohy (nie riešenia) ráno v deň 

súťaže e-mailom od krajského predsedu ChO. Po ukončení učiteľ riešenie žiaka 

naskenuje a odošle e-mailom predsedovi KK ChO. Riešenie žiaka opraví krajská komisia 

ChO. Účastníci musia mať určené fixné miesto na sedenie alebo státie so vzdialenosťou 

medzi sebou aspoň 2 m a po celú dobu prekryté horné dýchacie cesty respirátorom. 

Organizátor zabezpečí opatrenia podľa v tom čase platnej vyhlášky Úradu verejného 

zdravotníctva, primerane. 

2. Krajského kola kategórie A sa zúčastňujú úspešní riešitelia školského kola. Nomináciu 

zašle pedagóg zodpovedný za organizovanie ChO na škole predsedovi krajskej komisie 

ChO (KK ChO) spolu s mailovým a telefonickým kontaktom. Krajské kolo organizuje KK 

ChO. 

3. Uskutoční sa: praktická časť 26. 1. 2022, teoretická časť 27. 1. 2022 dopoludnia najviac 

do 14:00. 

4. Riešenia krajského kola kat. A zverejní IUVENTA 27. 1. 2022 o 14:00 na 

www.olympiady.sk. Riešenia žiakov opraví a vyhodnotí KK ChO. Výsledkovú listinu 

a písomné vyhodnotenie podujatia zašlú predsedovia KK ChO (na tlačivách zverejnených 

na www.olympiady.sk v časti CHO – tlačivá) predsedovi, podpredsedovi SK ChO 

a vedúcemu autorského kolektívu do piatich pracovných dní. Vyhodnocuje sa poradie 

súťažiacich a úspešný riešiteľ (žiak, ktorý získal minimálne 40 % z maximálneho počtu 

bodov). 

5. Päť žiakov s najvyšším počtom získaných bodov postupuje do celoštátneho kola kat. A 

v Českej republike (Plzeň, 31. 1. - 3. 2. 2022). Pre nomináciu zašlú predsedovia KK ChO 

čiastkovú výsledkovú listinu prvých troch úspešných riešiteľov krajského kola (vrátane 

kontaktných údajov: číslo mobilného telefónu a e-mail) predsedovi SK ChO 27. 1. 2022 

do 20:00. 

6. Do celoštátneho kola kat. A na Slovensku (Prievidza, 9.-12.3.2022) postupujú prví dvaja 

úspešní riešitelia z každého kraja a ďalej úspešní riešitelia podľa dosiahnutého počtu 

bodov do naplnenia kapacity. Zoznam postupujúcich zverejní IUVENTA. Predpokladáme, 

že účastníci celoštátneho kola budú musieť byť v režime OP alebo OP+. 
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Výsledková listina bude obsahovať:  

 označenie kola a kategórie, 

 presný názov a úplnú adresu školy, 

 priezvisko a meno žiaka, 

 výsledky žiaka z jednotlivých úloh – osobitne uvedené dosiahnuté body, 

 celkové dosiahnuté výsledky – získané body SPOLU a celková úspešnosť v %, 

 titul, meno a priezvisko pedagóga, ktorý žiaka na súťaž pripravoval. 

Písomné vyhodnotenie podujatia zhodnotí napr. odbornú stránku kola, náročnosť súťažných 

úloh, štatistické zapojenie žiakov do CHO, prípadne problémy, ktoré vznikli. Na záver je vhodné 

uviesť námety, návrhy a pripomienky, ktoré je potrebné riešiť z pohľadu RÚŠS alebo SK CHO.  

7. Registrácia: Od tohto školského roku sa súťažiaci na predmetové olympiády a postupové súťaže 

prihlasujú elektronicky. Papierové prihlášky sa už nebudú používať. Súčasťou prihlasovania na 

Chemickú olympiádu je, okrem udelenia súhlasu na použitie osobných údajov (tu nájdete návod 

Kde vidím, ktorí žiaci majú zadaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre organizátorov 

súťaže?), aj elektronické potvrdenie/vyhlásenie žiaka o oboznámení sa a dodržiavaní 

bezpečnostných predpisov pre prácu v chemickom laboratóriu (do 16 rokov rodiča). Škola 

(školský koordinátor súťaže/učiteľ) registruje žiaka:  

a) Prostredníctvom EduPage (ak škola danú platformu využíva), v module „Súťaže“ je potrebné vybrať 

súťaž „Chemická olympiáda“ a v záložke „zoznam súťažiacich“ prihlásiť konkrétneho žiaka na krajské 

kolo. Žiakovi bude vygenerovaný prístupový kód, ktorý ale nebude na zapojenie sa do súťaže 

potrebovať, nakoľko sa krajské kolo kat. A realizuje v prezenčnom formáte. Tu nájdete návod Ako 

zaregistrovať žiakov do súťaže.  

b) Ak škola EduPage nepoužíva: Firma aSc poskytne 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 e-mail na adresu sutaze@asc.sk. Obratom dostanete 

informácie ako ďalej postupovať pri registrácii žiakov. 
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