USMERNENIE K REALIZÁCII OKRESNÝCH KÔL
31. ročník Olympiády v anglickom jazyku
Kategórie 1A, 1B, 2A, 2B, 2C2, 2D
školský rok 2020/2021
Slovenská komisia Olympiády v anglickom jazyku (ďalej „OAJ”) a IUVENTA ─ Slovenský inštitút
mládeže reagujú na aktuálne platné protipandemické opatrenia vypracovaním Usmernenia
k realizácii okresného kola Olympiády v anglickom jazyku určeného pre školy, okresné úrady
v sídle kraja 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: streda 13. 1. 2021.
2) Obsah súťaže: V školskom roku 2020/2021 okresné kolá OAJ budú obsahovať iba písomnú
časť, ktorá bude pozostávať z testu. Súčasťou testu bude aj počúvanie s porozumením.
3) Forma súťaže: online na www.onlineolympiady.sk
4) Pre zapojenie sa do súťaže je potrebné mať k dispozícii elektronické zariadenie so
stabilným pripojením na internet a funkčné slúchadlá resp. reproduktory pre vypočutie
zvukovej nahrávky.
5) Na okresnom kole sa zúčastňujú víťazi školských kôl kategórií 1A, 1B, 2A, 2B, 2C2, 2D,
ktorých oficiálne prihlášky boli zaslané organizátorom okresných kôl a ktorí budú vopred
zaregistrovaní.
Škola registruje žiaka buď:
a) prostredníctvom EduPage (ak škola danú platformu využíva), v časti „súťaže“ je
potrebné zadať súťaž „Olympiáda v anglickom jazyku“, zvoliť okresné kolo a prihlásiť
konkrétneho žiaka. Žiakovi bude vygenerovaný a automaticky poslaný formou správy
prístupový kód potrebný pre zapojenie sa do súťaže. Alebo:
b) prostredníctvom stránky www.onlineolympiady.sk/registracia/. Prístupový kód
potrebný na zapojenie sa do súťaže, ktorý bude počas registrácie vygenerovaný, je
potrebné žiakovi oznámiť.
Registrácia bude spustená v najbližších dňoch.
UPOZORNENIE: Dôrazne školy žiadame, aby do súťaže registrovali iba víťazov školských kôl
jednotlivých kategórií (tzn. jeden žiak za kategóriu a školu) – a to až po odoslaní prihlášok
súťažiacich organizátorovi okresného kola. Ak sa stane chyba pri registrácii (napr. registrácia
do nesprávnej kategórie a pod.), je možné urobiť registráciu nanovo a správne a prideliť
žiakom nový kód, pôvodný kód k nesprávnej registrácii je potrebné ignorovať. Dôležité je, aby
sa samotnej súťaže zúčastnil a vo výsledkoch figuroval len jeden žiak za školu a kategóriu.

V prípade, že bude súťažiť viac žiakov za kategóriu a školu, budú všetci takíto súťažiaci
z výsledkovej listiny vymazaní.
6) Samotná súťaž bude prebiehať na stránke www.onlineolympiady.sk, kde žiak zadá
prístupový kód a sprístupní sa mu test.
7) Skúšobný test – deň pre súťažou, tzn. 12. 1. 2021 bude v čase od 9:00 do 17:00 prístupný
na rovnakej stránke skúšobný test – jeden pre všetky kategórie na úrovni 1A. Skúšobný
test slúži na odskúšanie systému, typov úloh a funkčnosti zvukových zariadení, ktoré budú
súťažiaci v nasledujúci deň používať. Tohto skúšobného testu sa môžu zúčastniť súťažiaci,
ktorí už v tom čase budú registrovaní a použijú kód, ktorý im bol pri registrácii
vygenerovaný. Ten istý kód použijú aj v deň samotnej súťaže. Tento skúšobný test bude
bez vyhodnotenia.
8) Vyhodnotenie testu bude automatické, s kontrolou pani predsedníčky Slovenskej komisie
OAJ, alebo ňou povereného odborníka (prípadné preklepy a technické nezrovnalosti).
9) Výsledkové listiny budú po tejto kontrole sprístupnené jednotlivým školám v platforme
EduPage, ak ju škola používa, alebo na email učiteľa, ktorý žiakov do súťaže registroval cez
web registráciu.
10) Prihlášky do krajského kola OAJ víťazov okresných kôl v jednotlivých kategóriách pošle
škola do 22. 1. 2021 organizátorovi krajského kola OAJ. (Tlačivo prihlášky do KK nájdete na
olympiady.sk v časti Olympiáda v anglickom jazyku/tlačivá.)
Vzhľadom na rôzny režim fungovania jednotlivých škôl chápeme možné komplikácie pri
získaní všetkých relevantných podpisov. Odporúčame si podpísaný sken prihlášky medzi
sebou vymeniť elektronicky, vytlačiť, podpísať druhou stranou a následne poslať
organizátorovi OK. V prípade technických problémov, prosíme odsúhlasiť obsah prihlášky
so zúčastnenými a podpísať jednou osobou zodpovednou za zaslanie prihlášky
s potvrdením telefonickej alebo emailovej konzultácie (zapísaným na prihláške).
11) Ďalšie potrebné informácie nájdete na stránke www.onlineolympiady.sk v časti pokyny
pre súťažiacich, ktoré budú zverejnené v dostatočnom časovom predstihu pred konaním
samotnej olympiády.

Autor: doc. PhDr. Jana Bérešová, PhD. et PhD., Mgr. Katarína Filipová
Vydal: Slovenská komisia Olympiády v anglickom jazyku a IUVENTA – Slovenský inštitút
mládeže v spolupráci s firmou ASC Applied Software Consultants, s.r.o. prevádzkujúcou
školský systém EduPage, Bratislava, december 2020

