
Pokyny pro školní kolo Dějepisné olympiády 2020 - 2021 
 

Tematické zaměření ročníku: „Labyrintem barokního světa (1556–1781)“ 
 
Datum konání: 30.11.2020, soutěž proběhne on-line na školách v tomto jednotném 
termínu 
 
Čas konání: si zorganizujte sami během dopoledne v rozmezí mezi 9:00–13:00 
hodinou 
 
K průběhu školního kola: předejte svým žákům informaci, že letošní školní kolo 
proběhne on-line, současně je dopředu informujte, jak to provedete na své škole. Se 
zadáním otázek žáky neseznamujte před termínem soutěže, nezadávejte je jako 
domácí práci, budeme se snažit udržet i v těchto podmínkách maximální regulérnost 
soutěže. Současně je informujte o začátku soutěže (hodině). V tuto určenou hodinu 
zašlete všem soutěžícím zadání. Prosíme o dodržení doby řešení. Po uplynutí doby 
soutěže musí žáci zpracovaná řešení zaslat zpět na váš e-mail. Toleranci na 
doručení doporučujeme asi 15 minut. Žáky ještě informujte o tom, aby zadání 
nepřeposílali kamarádům, pomáhali by tak svým soupeřům. Pokud žáci nedodrží 
daný čas odevzdání, nebudou do soutěže zařazeni. 
 
Organizační pokyny:  
Organizátor školního kola zašle organizátorovi okresního kola výsledkovou listinu s 
vyznačeným jménem vítěze a všech žáků, kteří dosáhli 60 % a více (úspěšní 
řešitelé). Na základě těchto informací okresní komise vybere do okresního kola  
jednoho či více žáků a e-mailem Vás uvědomí. 
 
Dle pravidel Dějepisné olympiády do okresního kola postupuje vždy vítěz, a dále 
žáci, kteří dosáhli alespoň 60 % z maximálního počtu bodů (úspěšní řešitelé), a to 
maximálně 3 z jedné školy (včetně vítěze). Organizátor okresního kola omezí 
v případě potřeby počet postupujících žáků podle počtu bodů tak, aby nepřesáhl 40 
účastníků. 
 
Přihlášky zašlete (použijte prosím formulář z webových stránek DDM) 
nejpozději do 9.12.2020 na email: souteze@ddmolomouc.cz 
 
Přihlášky zaslané po termínu nebudou přijaty, musíme stihnout sestavit 
seznam soutěžících v OK. 
 
Seznam soutěžících v okresním kole bude znám 21.12.2020. 
 
Dotazy vám zodpovíme na telefonním čísle: 585 431 859 nebo 731 444 440. 
 
Více informací o dějepisné olympiádě můžete najít na 
www.talentovani.cz/dejepisna-olympiada   
 
Za okresní komisi Dějepisné olympiády 
 
Mgr. Jana Marcoulisová  V Olomouci dne 11.11.2020 
Mgr. Barunka Trávníčková 


