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Vec
Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – 11. ročník – usmernenie
Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry (OSJaL), kategória C je dobrovoľnou
predmetovou súťažou, ktorá je určená žiakom 8.a 9. ročníka základných škôl, žiakom 3. a 4.
ročníka osemročných gymnázií. Jej cieľom je prehĺbiť, rozširovať a upevňovať komunikačné
zručnosti žiakov základných a stredných škôl v slovenskom jazyku, rozširovať záujem
žiakov o sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť a zvýšiť záujem o slovenský jazyk a
literatúru. Odborným garantom súťaže je Slovenská komisia Olympiády zo slovenského
jazyka a literatúry v spolupráci so Slovenskou asociáciou učiteľov slovenčiny.
Školské kolo:
- školské kolá organizačne zabezpečujú na základe dobrovoľnosti školské predmetové
komisie
- školské kolá odporúčame uskutočniť najneskôr do 06. 11. 2018
- školského kola sa zúčastňujú všetci záujemcovia z 8. a 9. ročníka ZŠ a príslušného
ročníka OG
Do okresného kola postupujú žiaci, ktorí sa v školskom kole umiestnili na 1. mieste a sú
úspešnými riešiteľmi.
OSJaL je postupová súťaž. Podmienkou postupu do vyššieho kola je absolvovanie nižšieho
kola. V prípade odôvodnenej neúčasti víťaza postupuje do vyššieho kola náhradník –
súťažiaci, ktorý sa umiestnil na nasledujúcom mieste v príslušnej kategórii.
Poznámka: celé znenie Metodicko-organizačných pokynov 11. ročníka OSJaL nájdete
na webovej stránke IUVENTY www.olympiady.sk – OSJaL (aj tlačivá), sledujte aj
stránku www.cvckosice.sk.
Okresné kolo:
uskutoční sa 28. 11. 2018 od 8:30 hod. v priestoroch EP Popradská 86
výsledkovú listinu školského kola a záväznú prihlášku do okresného kola
OSJaL je potrebné doručiť do 16. 11. 2018 na adresu koordinátorky súťaže:
Mgr. Lucia Lyková; CVČ, EP Popradská 86; 040 11 Košice,
UVEDENÚ DOKUMENTÁCIU NEZASIELAJTE MAILOM!
Informácie: 055/6411 411, 055/6411 419, lykova@cvckosice.sk
S pozdravom
PaedDr. Alena Mocná
riaditeľka CVČ

