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Vec
Olympiáda v nemeckom jazyku – 27. ročník – propozície
Olympiáda v nemeckom jazyku je postupová súťaž. Podmienkou postupu do obvodného kola je
absolvovanie školského kola a umiestnenie sa na 1. a 2. mieste v danej kategórii. V prípade odôvodnenej
neúčasti víťaza (závažné zdravotné alebo rodinné dôvody) postupuje do vyššieho kola náhradník – súťažiaci,
ktorý sa umiestnil na 3. mieste v príslušnej kategórii. Nahradenie súťažiaceho je možné uskutočniť najneskôr
3 pracovné dni pred termínom konania príslušného kola súťaže, po dohovore s organizátorom. Podrobné
pravidlá a dokumentáciu ONJ nájdete na webovej stránke IUVENTY – www.olympiady.sk.
Školské kolo (ŠK) odporúčame uskutočniť najneskôr do 09. 12. 2016.
Školského kola sa zúčastňujú v kategórii 1A
- všetci záujemcovia z 5.,6. a 7. ročníka ZŠ a ročníkov príma a sekunda osemročných gymnázií
(pôvodne súťažili v kategórii 2E)
- žiaci, ktorých pobyt v nemecky hovoriacich krajinách alebo v inej krajine, v ktorej
vyučovacím jazykom je NJ, netrval dlhšie ako dva mesiace
v kategórii 1B
- žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ, žiaci tercie a kvarty osemročných gymnázií (pôvodne súťažiliv kategórii 2E)
- žiaci, ktorých pobyt v nemecky hovoriacich krajinách alebo v inej krajine, v ktorej
vyučovacím jazykom je NJ, netrval dlhšie ako dva mesiace
v kategórii 1C
- germanofónni žiaci –žiaci ZŠ a príslušných ročníkov šesťročných a osemročných gymnázií (1. až 4.
ročník/príma až kvarta)
- ak jeden z rodičov je rodený nemecky hovoriaci tzv. Muttersprachler
- ak sa žiak zúčastnil pobytu v nemecky hovoriacej krajine alebo v inej krajine, v ktorej
vyučovacím jazykom je NJ, pobyt trval dlhšie ako dva mesiace a ukončil ho najneskôr
v júni 2015 (prípadne aj skôr)
- žiaci nemeckých bilingválnych sekcií osemročných gymnázií (1. až 4. ročník/príma až
kvarta)
Súťaže sa NEMÔŽU zúčastniť žiaci, ktorí v školskom roku 2015/2016 navštevovali, alebo v
súčasnosti v školskom roku 2016/2017 navštevujú dlhšie ako dva mesiace školu v nemecky hovoriacej
krajine alebo v krajine, v ktorej vyučovacím jazykom je nemecký jazyk. Súťaže sa nemôžu zúčastniť
žiaci, ktorých materinský jazyk je jazyk nemecký.
Súťažiaci kategórie 1C nemajú obvodné kolo, víťazi školských kôl postupujú priamo do krajského kola.
Prihlášky posielajte organizátorovi krajského kola (KK).
Informácie ku KK: Mgr. Viktória Rozsypalová, Okresný úrad, Odbor školstva, Zádielska 1, 040 01 Košice;
t. č.: 055/7245 121; viktoria.rozsypalova@minv.sk
Obvodné kolo (OK):
vyhodnotenie, výsledkovú listinu školského kola a záväznú prihlášku do obvodného
kola ONJ je potrebné doručiť osobne, poštou alebo cez priečinok na MMK do 16. 12. 2016!
Uvedenú dokumentáciu posielajte na adresu koordinátorky súťaže:
Mgr.Lucia Lyková, CVČ, EP Popradská 86, 040 11 Košice
prihlášky ani žiadnu inú dokumentáciu NEZASIELAJTE MAILOM!
pozvánky budeme zasielať týždeň pred podujatím
UPOZORNENIE: po uvedenom termíne sa prihlášky neprijímajú!!!
S pozdravom

PaedDr. Alena Mocná
riaditeľka CVČ

