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Informace k okresnímu kolu SOČ 
 
Vzhledem k současné situaci s pandemií viru COVID-19 a souvisejícími omezeními budou v tomto 
ročníku SOČ probíhat všechna kola soutěže v distanční formě. V rámci Olomouckého kraje jsou 
organizátoři připraveni uspořádat okresní kola SOČ prostřednictvím videokonference, tuto formu 
jsme si již úspěšně vyzkoušeli v minulém školním roce. Stejně jako v minulém ročníku bude 
osobní prezentace nahrazena videem, které je pro tento ročník povinnou součástí přihlášky do 
SOČ.  
Přihlášky je možné zadávat do informačního systému již od ledna, finalizaci je ale možné provést 
až po vložení elektronické verze práce a videoprezentace.  
Využijte také postupu doporučeného na stránkách SOČ: http://www.soc.cz/soc-krok-za-krokem/  
 
Co musíte jako autor práce udělat: 
1. Práci přihlásit do SOČ na stránkách https://socv2.nidv.cz 
2. Připravit si prezentaci podle návodu  https://youtu.be/T2b3pXuwnA4 
3. Natočit video s prezentací podle návodu na  https://youtu.be/R3fbFUyiaXw 
4. Toto video nahrát na YouTube.com podle postupu https://youtu.be/KrkGW4Mufts 
5. Odkaz (link) na to video zapíšete do elektronické přihlášky v sekci Videoprezentace 
 

- Pokud je přihláška v ochranné lhůtě, může změny provádět sám autor 
- Pokud je práce již ve školním kole, může změny v přihlášce provádět jen garant školního 

kola 
- Pokud je práce již posunuta do kola okresního, může změny provádět jen garant okresního 

kola 
 
Videoprezentaci může autor v přihlášce vyměnit v jakékoliv fázi soutěže. 
 
Podle stavu přihlášky tedy zkontaktujete příslušného garanta a předejte mu údaje k zapsání – 
doplnění údajů, změna oboru, změna dalších údajů v přihlášce. 
 
Předběžné přihlášky s uvedením soutěžního oboru zůstávají do konce února 2021 
Přihlášku ani práci tentokrát netisknete, zůstávají jen v elektronické podobě. 
 
Termín okresního kola okresu Olomouc je 20. Dubna 2021  
V daném termínu budete prostřednictvím e-mailu vyzváni k on-line připojení k videokonferenci přes 
webové rozhraní meet.google. com.  
Krajské kolo je plánováno v květnu po maturitách, tedy v týdnu od 10.5.2021. 
 
Aby organizátor okresního mohl s přihláškami pracovat, musí být všechny doporučeny 
organizátory školních kol k postupu. Prosím o co nejrychlejší splnění těchto podmínek 
 
S dotazy se obracejte na Barunku Trávníčkovou, tel. 731 444 440, nebo email : 
barunka@ddmolomouc.cz, 
nebo  přímo na krajského garanta na adrese laznaj@szdravpv.cz nebo  
na mobil 732 109 933 
 
Barunka Trávníčková, DDM Olomouc, garant SOČ okresu Olomouc 


