
Pokyny pro realizaci školního kola Olympiády v českém jazyce 

ve školním roce 2020/2021 

Datum konání:  

Soutěž proběhne on-line dne 27. 11. 2020 od 8.00 – 19.00, přesný čas určí 
organizátoři školních kol. Soutěž musí dle pokynů MŠMT (Věstník MŠMT) proběhnout 
pouze distanční formou. 

Propozice: 

1. Oznamte žákům předem, jakou formou se bude konat OČJ na vaší škole. 
2. Využijte on-line nástroje, které má vaše škola k dispozici – Moodle, Google-

Google Classroom, Microsoft – Office 365… (V příloze) 
3. Test je k dispozici v PDF (nedá se do něj psát), nebo v interaktivní Google 

Forms – organizátoři školních kol obdrží manuál, jakých způsobem zajistit sběr 
odpovědí. (Opět v příloze) 

4. V případě použití PDF verze pracují žáci na samostatný podepsaný papír a své 
odpovědi vyfotí a odešlou. Zajistí jejich dobrou čitelnost. Nečitelné práce budou 
ze soutěže vyloučeny. 

5. Seznamte žáky s přesným časem, odkdy dokdy jim budou úkoly zveřejněny. 
Počítejte asi s 15minutovou časovou prodlevou (test se otevře později, žákovi 
se nedaří přihlásit, …). Pozdější odevzdání řešení nebudou povolena. 

6. Mluvnická část trvá 60 minut, slohová část 60 minut, prodleva 15 minut. 
7. Neseznamujte žáky předem s úkoly. 
8. Upozorněte žáky, že vzájemným sdílením svých výsledků pomáhají k vítězství 

svému soupeři, z každé základní školy postupuje do okresního kola pouze 
jeden žák, střední školy posílají tři zástupce.  

9. Po skončení školního kola odešle ředitel (pověřená osoba) přihlášku do OK 
postupujících žáků (v příloze) s úplnou adresou školy včetně PSČ a stručného 
zhodnocení kola s počtem soutěžících na adresu souteze@ddmolomouc.cz. 
Každý soutěžící musí mít uveden svůj e-mail, bez něj by nebylo možné 
realizovat distančně OK. Přihlášky budou odeslány nejpozději do 9.12.2020 
na formuláři z webových stránek DDM Olomouc.  

10. Veškeré dotazy budou zodpovězeny na tel. 585 431 859 nebo 731 444 440 
(DDM). 

Za okresní komisi OČJ  

 

Mgr. Hana Pavelčáková ve spolupráci s Mgr. Barunkou Trávníčkovou  


