
Propozice OK SOČ 2019

Termín OK: 17.dubna 2019 ve 13.00 hodin

Místo konání: SGO Olomouc

Školní kola by měla proběhnout v termínu únor – březen 2019 a okresní kola SOČ by se 
měla uskutečnit v termínu duben 2019.

Předběžné přihlášky do OK s uvedením autora, kontaktu na autora, jména vedoucího práce a 

kontaktu, názvu práce, oboru a krátké anotace (nutné k zajištění kvalifikované poroty) zašlete 

na emailovou adresu: souteze@ddmolomouc.cz

T: do konce února 2019

Podrobné pokyny pro přihlášení naleznete na www.soc.cz.

Pro přihlášení do soutěže je nezbytné:

1. Vyplnit webový formulář přihlášky SOČ na www.soc.cz (http://soc.nidv.cz/prihlaska). 

Webový formulář přihlášky má tři části. Části A a B jsou určené pro autora/ry práce. Část C pro 

organizátory SOČ.

Část A obsahuje základní identifikační údaje o soutěžícím/cích a soutěžní práci.

Část B je určena: 

a) pro vyplnění strukturované anotace práce, která shrnuje základní text. Anotace 

představuje podstatné jádro práce formou stručné informace, která umožňuje přehlednou 

a ucelenou orientaci v zaměření a zpracování tématu. Obsahuje zejména: vymezení problému, 

předmět, cíle práce, rozsah zkoumání, užité metody a postupy, techniky, materiál, nejdůležitější 

zjištění, výsledky a jejich zhodnocení. Sděluje nejen téma a dílčí témata práce (tedy o čem 

práce je, čeho se týká), ale zároveň i výsledky a jejich vyhodnocení. Rozsah anotace je 

vymezen 20 řádky.

b) pro připojení elektronické verze práce zpracované podle pokynů uvedených v bodu 6.3 

propozic.

2. Předložit jeden výtisk práce a vytištěnou a podepsanou webovou přihlášku (část A, B, C) 

organizátorovi okresního kola SOČ. Práce musí být svázána. Materiály, resp. přílohy, které se 

nedají předložit ve dvou vyhotoveních, musí být přiložené k originálu práce a originál zřetelně 

označen jako výtisk č. 1. Doporučenou součástí práce je oponentský posudek vypracovaný 

nezávislým oponentem. Autor/autoři soutěžní práce SOČ musí zajistit shodu písemné a 

elektronické verze práce SOČ po celou dobu konání soutěže, tj. u všech postupových 

kol, kterých se autoři s prací účastní.

Postup do vyššího soutěžního kola v elektronickém systému přihlašování zajišťují 

organizátoři jednotlivých postupových kol.

Přístup do elektronického systému SOČ je organizátorům postupových kol zajištěn přes adresu 

přihlášky SOČ na http://soc.nidv.cz/prihlaska v prohlížeči. Na úvodní stránce v části označené 

„Jsem garant soutěžního kola a chci vidět přihlášky“ zadá uživatelské jméno a heslo, které

organizátor školního kola obdrží emailem na základě finálního odeslání přihlášky prvního žáka 

jeho školy. Správnou e-mailovou adresu školního garanta musí žák vyplnit v přihlášce SOČ 

v části „garant školního kola“. Sdělte prosím včas zájemcům o soutěž SOČ ve škole Vaši 

správnou e-mailovou adresu!



Na OK nezapomeňte vytištěnou přihlášku (list A,B,C) potvrzenou školou, kterou rovněž 

u prezence odevzdáte!!!

Práce v elektronické podobě musí být k dispozici organizátorům okresního kola 

T: do 11.4.2019. Na později dodané práce nemusí mít již porotci časový prostor pro 

prostudování.

T: do 15.4. všichni organizátoři ŠK posunou postupující práce do OK.

Do doby posunu do OK je možné vstupovat do práce a realizovat dodatečné úpravy.

Současně však je třeba na OK dodat práce svázané v jednom exempláři. Nemusíte dodat 

práce v tištěné podobě na DDM Olomouc, tř.17. listopadu 47   PSČ 771 00, ale musíte je 

odevzdat při prezenci okresního kola.

Další podrobnosti k organizaci SOČ naleznete na www.soc.cz

Předpokládaný časový harmonogram OK :

12.30 – 13.00 hod. - porada poroty 

12.30 – 12.50 hod. - prezence soutěžících

13.00 – 13.15 zahájení a pokyny

13.30 – 17.30 hod. – obhajoby, zakončení a vyhlášení výsledků a prací postupujících do 

            krajského kola v jednotlivých skupinách

Časy jsou orientační.

Případné dotazy na výše uvedeném emailu, tel. 585223233 mobilu 731 444 440

Krajské kolo proběhne v 15. května 2019.

V Olomouci 12. 11. 2018   Mgr. Barunka Trávníčková




