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

USMERNENIE K OKRESNÉMU KOLU  

 

1. Okresné kolo ChO v kategórii D s ohľadom na aktuálne platné protipandemické opatrenia 

prebehne prezenčne 25. 3. 2022 (piatok). 

2. Okresného kola kategórie D sa zúčastňujú súťažiaci podľa rozhodnutia okresného predsedu 

ChO/okresného organizátora, ktorý postupujúcich súťažiacich oznámi škole na základe 

jemu zaslaných výsledkových listín školského kola ChO kat. D. 

 

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 aj udelenie súhlasu na použitie osobných údajov (tu nájdete návod Kde vidím, 

ktorí žiaci majú zadaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre organizátorov súťaže?).  

 

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 okresné 

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

potrebovať, nakoľko sa okresné kolo kat. D 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. 

Pridelené body za okresné kolo organizátor okresného kola nahrá do EduPage, v časti priebeh súťaže: 

Ako zadám body za ústnu časť predmetovej olympiády? do 28. 3. 2022 (vrátane). Následne budú 

výsledkové listiny pre školy zverejnené v EduPage. 

Prihlasovanie žiakov do OK ChO D je v EduPage spustené od 10. 3. 2022.   
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