USMERNENIE K REALIZÁCII KRAJSKÝCH KÔL
32. ročník Olympiády v anglickom jazyku
Kategórie 1A, 1B, 2A, 2B, 2C2, 2D
školský rok 2021/2022
Slovenská komisia Olympiády v anglickom jazyku (ďalej len „OAJ”) a IUVENTA ─
Slovenský inštitút mládeže reagujú na aktuálne platné protipandemické opatrenia
vypracovaním Usmernenia k realizácii krajského kola Olympiády v anglickom jazyku určeného
pre školy, Regionálne úrady školskej správy a poverené centrá voľného času. 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 OAJ, ktorý je v súlade so smernicou Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky č. 23/2017 o súťažiach.
1) Termín súťažného kola: utorok 08. 02. 2022

2) Obsah súťaže: V školskom roku 2021/2022 budú krajské kolá OAJ obsahovať písomnú
a ústnu časť. Súčasťou testu bude aj počúvanie s porozumením. Pre šiestich súťažiacich
v každej kategórii v rámci krajského kola, ktorí v písomnej časti získajú najvyšší počet
bodov, sa bude konať aj druhá – ústna časť súťaže.

3) Forma súťaže: online
a. na www.onlineolympiady.sk – písomná časť (test)
b. prostredníctvom vhodnej platformy na videokonferenciu – ústna časť

4) Pre zapojenie sa do súťaže je potrebné mať k dispozícii elektronické zariadenie so
stabilným pripojením na internet, funkčné slúchadlá alebo reproduktory pre vypočutie
zvukovej nahrávky a funkčnú kameru s mikrofónom, prípadne písacie potreby a papiere
pre účasť na ústnej časti súťaže.
Odporúčame mať nainštalovaných viacero webových prehliadačov, v prípade výpadku
niektorého z nich.
Organizátor nezodpovedá za prípadné technické chyby a výpadky internetového
pripojenia.
5) Na krajskom kole sa zúčastňujú víťazi okresných kôl v kategóriách 1A, 1B, 2A, 2B,
2C2, 2D a víťazi školských kôl v kategóriách 1C a 2C1 (maximálne jeden žiak za školu),
ktorých učitelia registrovali prostredníctvom EduPage.
Škola registruje žiaka na základe výsledkových listín okresného kola, ktoré sú dostupné
v EduPage v module Súťaže. Žiakovi bude vygenerovaný NOVÝ! prístupový kód
potrebný pre zapojenie sa do súťaže. Nájdete ho v module súťaží, v časti zoznam
súťažiacich pri mene súťažiaceho pre krajské kolo. Súťažný kód môžete poslať žiakovi
cez EduPage.

UPOZORNENIE: Odporúčame veľmi pozornú spätnú kontrolu registrácie súťažiacich
(správna kategória, okres, kraj...). Dôrazne školy žiadame, aby do súťaže registrovali
iba žiakov, ktorí majú oprávnenie súťažiť v daných kategóriách. V prípade, že budú
súťažiť žiaci neoprávnene, organizátor si vyhradzuje právo všetkých takýchto
súťažiacich z výsledkovej listiny vymazať.

6) 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 – 9:25. Čas
na vypracovanie testu bude maximálne 35 minút. To znamená, že posledné možné
odovzdanie odpovedí je o 10:00 hod.

7) Vyhodnotenie testu bude automatické s kontrolou pani predsedníčky Celoštátnej
odbornej komisie OAJ, alebo ňou povereného odborníka. V prípade rovnosti počtu
bodov o postupe do ústnej časti rozhoduje čas, za ktorý súťažiaci vypracuje test.
Každý súťažiaci, ktorý z možných bodov získa aspoň 60%, bude úspešným riešiteľom
súťaže – bez ohľadu na to, či sa na základe priebežného poradia dostane medzi šesť
najúspešnejších žiakov vo svojej kategórii, ktorí budú pokračovať v ústnej časti.

8) Výsledky testovej časti budú po kontrole sprístupnené jednotlivým krajským odborným
komisiám, ktoré na základe poradia žiakov informujú emailom prvých šiestich
súťažiacich, ktorí dosiahnu najvyšší počet bodov v písomnej časti o ich postupe do
ústnej časti. V rámci tohto emailu dostanú súťažiaci prístupové údaje do
videokonferencie na vybranej platforme.
Výsledky testovej časti budú po skončení súťaže sprístupnené aj školám v platforme
EduPage.

9) Druhá – ústna časť súťaže sa začne o cca 14:00 iba pre tých žiakov, ktorí sa v nej
zúčastnia na základe výsledkov z písomnej časti. Každý zo zúčastnených žiakov
v druhej časti je automaticky úspešným riešiteľom krajského kola bez ohľadu na
dosiahnuté skóre v ústnej časti. Súťažiaci sa po prijatí prístupových údajov pripojí do
videokonferencie. Tá bude vytvorená s použitím tzv. waiting room, virtuálnej
miestnosti, v ktorej budú súťažiaci čakať, kým ich komisia pripojí do videokonferencie.
Po pripojení predstúpi súťažiaci pred odbornú komisiu a absolvuje ústnu časť obvyklým
spôsobom. Súťažiaci má nárok na 2 minútovú prípravu a jeho odpoveď trvá približne 5
minút. Po skončení jeho vystúpenia komisia pripojí do videokonferencie ďalšieho
súťažiaceho na prípravu. Po odsúťažení každý súťažiaci zostáva v online konferencii
s vypnutým mikrofónom a vypočuje si odpovede nasledujúcich súťažiacich.
Predpokladané ukončenie ústnej časti o cca 15:00 hod. Čas sa môže líšiť v každom kraji,
podľa zostavenia komisií pre kategórie.

10) Vyhodnotenie druhej – ústnej časti súťaže a celkové vyhodnotenie. Výkony
súťažiacich v ústnej časti ohodnotí odborná komisia štandardným spôsobom uvedeným
v Organizačnom poriadku OAJ a Metodicko-organizačných pokynoch. Celkový
maximálny bodový zisk súťažiaceho, ktorý absolvoval obe časti súťaže, je 70 bodov;
výsledné skóre stanoví poradie na prvých troch miestach v každej kategórii, pričom
víťaz krajského kola postupuje do celoštátneho kola. Súťažiaci na druhom mieste je
jeho náhradníkom. Celkové vyhodnotenie krajského kola OAJ sa uskutoční o cca 16:00
hod. online prostredníctvom videokonferencie pre súťažiacich v ústnej časti. Čas sa
v krajoch môže líšiť, podľa zostavenia komisií pre kategórie.

11) Oficiálne výsledkové listiny budú po skončení súťaže spracované krajskými odbornými
komisiami OAJ a zverejnené v EduPage, v časti výsledkové listiny.

12) Prihlásenie do celoštátneho kola zabezpečí príslušný učiteľ priamo z výsledkovej listiny
cez EduPage. Následne IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže bude kontaktovať
postupujúcich a oznámi im akou formou sa bude konať celoštátne kolo (podľa aktuálne
platných epidemiologických predpisov).
13) Ďalšie potrebné informácie nájdete na stránke www.olympiady.sk v časti pokyny pre
súťažiacich, ktoré budú zverejnené v dostatočnom časovom predstihu pred konaním
samotnej olympiády.
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