
Dobrý den vážené kolegyně, vážení kolegové, 

v úvodu si dovolím upřesnit informace, na které se Vás ptají jednotliví garanti soutěží. Přestože 

se letošní soutěže budou konat distanční formou, stále platí organizační řády soutěží, a tedy i 

to, že nižší postupová kola plně zajišťují kraje. 

Organizátorům OK a KK by žádné vícenáklady na zajišťování nových informačních systémů 

vzniknout neměly. To, že budou řešit soutěž distančně, neznamená, že budou nakupovat 

nějaký nový SW. Využijí platformu Teams, Meets, ZOOM (nebo to, na co jsou školy/poroty 

zvyklé a běžně při dist. výuce/své práci využívají).  

IT systém připravený a využitelný pro řešení úloh jednotlivých nižších soutěžních kol nemáme, 

neboť nedisponujeme technickou podporou a ani jsme s využitím našich IT systémů pro OK a 

KK nepočítali. Jako Oddělení mládeže a podpory nadání jsme ani tuto možnost nedeklarovali.  

Zeměpisná a Chemická olympiáda jsou v jiné situaci. Obě soutěže mají centrální systém 

zadávání úloh a využívají IT systémy vysokých škol – ZO využívá IT systém Masarykovy 

univerzity, který je běžný pro studenty MUNI a kapacitně vše zvládne (obdobně ChO).  

Připojujeme poznámky a doporučení k realizaci soutěží NPI ČR ve školním roce 2020/2021: 

Středoškolská odborná činnost – soutěž byla úspěšně realizována online již ve školním roce 

2019/2020, předpokládáme, že bude použit stejný postup, tzn. 

1. Elektronická přihláška bude otevřena v lednu 2021. 

2. Školní, okresní, krajská kola a ústřední kolo budou probíhat v termínech podle 

stanoveného harmonogramu: ŠK – únor až březen, OK – březen až duben, KK – duben 

až 14. květen, celostátní přehlídka od 11. do 13. června 2021. 

3. Školní kola – pokud bude povolena prezenční docházka žáků, mohou se ŠK (obhajoby 

prací) při dodržení všech nastavených omezení konat prezenčně. Ostatní postupová 

kola se budou konat online (zatím nemáme k dispozici jiné informace). 

4. Hodnotitelé budou posuzovat práce na základě: a) odborné písemné práce 

v elektronickém systému přihlašování, b) videa s prezentací práce (odkaz je vložen 

opět v elektronickém systému přihlašování), c) následných dotazů hodnotitelů, které 

mohou být realizované přes fórum SOČ (pro OK a KK budou vytvořené vstupy a bude 

zpracován a předán manuál), nebo mohou použít MS Teams, videokonferenci či jiné 

IT nástroje podle vlastního uvážení.   

5. V případě celostátní přehlídky není ještě rozhodnuto, jaké IT nástroje budou použity. 

V březnu 2021 bude realizována porada krajských organizátorů a členů ÚK SOČ 

(prezenčně či online), na které budou sděleny všechny potřebné informace ohledně 

celostátního kola SOČ. 

6. Všechny aktuální informace zveřejňujeme na www.soc.cz. 

Frankofonie 2021 – soutěž je distančního charakteru, probíhá na úrovni školních kol a 

celostátního kola. S jejím zajištěním nejsou ze strany okresů a krajů spojeny žádné finanční 

náklady a požadavky na organizační zajištění. Pracovníky krajských úřadů žádáme o předání 

informací o soutěži příslušným středním a základním školám s výukou francouzského jazyka, 

pro které je soutěž určena. Soutěž byla distančně realizována již v minulém školním roce. Bude 

použit stejný model. 

1. Elektronická přihláška bude otevřena 20. ledna 2021 pro kategorie ZŠ a SŠ. Žáci ZŠ 

kategorie zasílají výtvarné práce, žáci SŠ zpracovávají videa, která vkládají do systému 

přihlašování.  

http://www.soc.cz/


2. Uzávěrka pro obě kategorie je 26. února 2021. 

3. Vyhodnocení soutěže bude realizováno do 6. března 2021.  Zveřejnění výsledků, 

rozeslání diplomů a cen proběhne do konce března 2021 (zatím se nepředpokládá 

prezenční vyhlášení výsledků). 

4. Všechny aktuální informace zveřejnujeme na www.talentovani.cz. 

 
Soutěže v cizích jazycích 
Organizace nižších kol SJC 

• stejným způsobem jako každý rok, jmenujete jednotlivé okresní a krajské komise; 

• okresní/krajská komise rozhodne, jakou podobu bude soutěž mít – zda bude pouze 

konverzační část, nebo konverzační část v kombinaci s odevzdáním eseje / 

gramatickým testem / poslechem apod. Komise se rozhoduje dle svých personálních a 

technických možností, nicméně konverzační část by se vypouštět neměla (výjimka je 

Soutěž v latině); 

• okresní/krajská komise zajistí zpracování úloh, předsedové komisí si zvolí a zajistí 

způsob, jakým komise realizují technicky distanční kolo příslušné soutěže (někdo 

použije Teams, Meets, Zoom…). Volba systému závisí pouze na komisích; 

• porota, resp. předseda okresní/krajské komise soutěže pozve soutěžící na soutěž, sdělí 
jim den, hodinu, technické údaje pro přihlášení k písemné i konverzační části, příp. 
časový limit na vypracování písemných úloh;  

• předseda upozorní soutěžící na nutnost kvalitního internetového připojení (v tom 
může být soutěžícímu nápomocná jeho škola = může zapůjčit kvalitní notebook 
s kamerou, může umožnit soutěžícímu, aby byl během soutěžního kola přítomen ve 
škole, kde je stabilní a silné připojení, případně měl k dispozici technickou podporu), 
ale neručí za kvalitu jejich připojení. Doporučuje se komunikovat přes PC, či NTB, 
nedoporučuje se připojení přes mobilní telefon; 

• pro konverzační část je potřeba, aby měl soutěžící zapnutou kameru; 

• po ukončení soutěžních kol porota stáhne a vyhodnotí úlohy, konverzační část a 

zpracuje výsledky. Výsledkovou listinu zašle předsedovi vyššího kola soutěže a 

pracovníkovi KÚ zodpovědnému za soutěže. 

Konkrétní realizace kola 
Předseda zkontroluje, zda jsou všichni pozvaní účastníci přihlášeni, zahájí soutěž a ve 
stanovený čas spustí písemnou část soutěže. Předpokládá se, že např. vypracování úloh 
zaměřených na poslech či gramatiku bude omezeno časovým limitem, který bude zvolen 
porotou s ohledem na náročnost úloh.  
Po uplynutí časového limitu se přístup k písemné části / testu uzavře (nebo soutěžící odevzdá 
esej) a vypracované otázky se odešlou porotcům.  

Konverzační část – soutěžící obdrží předem čas, kdy bude rozhovor s porotou probíhat. 
Soutěžící si vylosuje otázku, krátce se představí, pak hovoří k danému tématu, porota se 
aktivně dotazuje.  

Pozn.: 
U soutěží, kde jsou KK zadávána centrálně, přijdou spolu s úlohami přesné pokyny od 
tajemnice příslušné soutěže, či předsedkyně/předsedy ústřední poroty, případně od 
předsedy/předsedkyně okresní/krajské poroty. 
 
Příklad: 
Jak bude realizováno celostátní kolo v AJ: Soutěž bude mít písemnou a konverzační část. 
Písemná část se bude skládat ze cvičení na poslech a četbu s testem porozumění, vynechá se 
test na spelling. Písemná část bude omezena časovým limitem a bude obtížnější, než by tomu 

http://www.talentovani.cz/


bylo u prezenční formy soutěže, aby soutěžící neměli čas na dohledávání, případně konzultace 
s další osobou. Konverzační část bude probíhat přes platformu ZOOM, se kterou má již komise 
dobrou zkušenost z realizovaných státnic na VŠ.  
 

Soutěž v programování – je velmi specifická, neboť autoři úloh jsou programátoři a 

s technickými parametry si poradí, kromě toho účastníci této soutěže mají nadstandardní 
znalosti a dobře se orientují v IT systémech. 
Okresní kolo se NEPOŘÁDÁ! Termín odevzdání přihlášek do krajského kola je do 31. 3. 2021.  

Krajské kolo: 

• organizátor krajského kola pozve e-mailem řádně přihlášené zájemce o soutěž,  

• sdělí jim datum, čas konání soutěže a přihlašovací údaje,  

• zadání pro všechny kategorie se zveřejní ve stejný čas na příslušné adrese, kterou 
obdrží soutěžící od krajského garanta soutěže, 

• řešení úloh musí soutěžící odevzdat v daném časovém limitu do online systému, který 
připraví ústřední porota, 

• vyřešené úlohy soutěžících z daného kraje obdrží krajský garant příslušného kraje, 
který zajistí vyhodnocení úloh do zadaného termínu, 

• výsledky všech kategorií doplní organizátor krajského kola do dodaného souboru 
a data pošle elektronickou poštou do NPI ČR (hana.janouskova@npi.cz; 
jana.sevcova@npi.cz) a předsedovi Ústřední (jiri.olmer@ddm-ph2.cz) do 20. 5. 2021.  

 
Dějepisná olympiáda  
Okresní a krajské kolo: 

• úlohy pro okresní a krajské kolo zpracovává ústřední porota a jejich rozeslání zajistí 
tajemnice soutěže 

• organizátor okresního/krajského kola pozve postupující soutěžící,  

• sdělí jim datum konání soutěže, přesný časový limit a přihlašovací údaje,  

• zadání pro obě kategorie se zveřejní ve stejný čas na příslušné adrese, kterou obdrží 
soutěžící od organizátora daného postupového kola,  

o vypracovaný Pdf test soutěžící uloží pod svým jménem a odešle v daném 
časovém limitu na e-mailovou adresu, kterou obdrží od organizátora daného 
postupového kola, 

o v případě testu v Google formuláři se ukončením automaticky odešle 
organizátorovi nebo předsedovi hodnotící komise, 

• vypracované úlohy soutěžících obdrží organizátor okresního/krajského kola nebo 
předseda hodnotící komise, který zajistí vyhodnocení úloh dle hodnotícího klíče, 

• vyplněnou výsledkovou listinu zašle bez prodlení organizátorovi vyššího postupového 
kola 

 
Soutěžní úlohy k okresnímu a krajskému kolu budou zpracovány ve formátu interaktivního Pdf, 
do kterého soutěžící budou odpovědi rovnou vpisovat či volit správné odpovědi, případně také 
v Google formuláři. 

Aktuální informace k soutěži budou vždy zveřejněny na webu https://talentovani.cz. Webová 
stránka zajišťuje informování organizátorům, učitelům, soutěžícím i rodičům okamžitě a 
uceleně. Krajští garanti budou o zásadní aktualizaci webové stránky soutěže informováni 
mailem. Další informace získáte u tajemnice soutěže Mgr. Jany Janouškové, 
jana.janouskova@npi.cz.  
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Olympiáda v českém jazyce  
Okresní a krajské kolo: 

• úlohy pro okresní a krajské kolo zpracovává ústřední porota a jejich rozeslání zajistí 
tajemnice soutěže 

• organizátor okresního/krajského kola pozve postupující soutěžící,  

• sdělí jim datum konání soutěže, přesný časový limit a přihlašovací údaje,  

• zadání pro obě kategorie se zveřejní ve stejný čas na příslušné adrese, kterou obdrží 
soutěžící od organizátora daného postupového kola,  

o vypracovaný Pdf test soutěžící uloží pod svým jménem a odešle v daném 
časovém limitu na e-mailovou adresu, kterou obdrží od organizátora daného 
postupového kola, 

o test v Google formuláři se ukončením automaticky odešle organizátorovi nebo 
předsedovi hodnotící komise, 

• vypracované úlohy soutěžících obdrží organizátor okresního/krajského kola nebo 
předseda hodnotící komise, který zajistí vyhodnocení úloh dle hodnotícího klíče, 

• vyplněnou výsledkovou listinu zašle bez prodlení organizátorovi vyššího postupového 
kola 

 
Soutěžní úlohy k okresnímu a krajskému kolu budou zpracovány ve formátu interaktivního Pdf, 
do kterého soutěžící budou odpovědi rovnou vpisovat či volit správné odpovědi a v Google 
formuláři. 

Aktuální informace k soutěži budou vždy zveřejněny na webu https://talentovani.cz. Webová 
stránka zajišťuje informování organizátorům, učitelům, soutěžícím i rodičům okamžitě a 
uceleně. Krajští garanti budou o zásadní aktualizaci webové stránky soutěže informováni 
mailem. Další informace získáte u tajemnice soutěže Mgr. Jany Janouškové, 
jana.janouskova@npi.cz.  
 

Ohledně schůzky k soutěžím, která se pravidelně se zástupci MŠMT a garantů vybraných 

soutěží konala v předcházejících letech v listopadu, či prosinci.  V této věci budeme 

kontaktovat pracovníky MŠMT, kteří mají agendu soutěží ve své gesci, s žádostí o určení 

termínu schůzky. Stejně jako Vy nemáme zatím žádné podrobnější informace ohledně 

vlastního finančního procesu zajištění soutěží, ale byli jsme opakovaně ujištěni, že finanční 

prostředky budou k dispozici.    

Spolupráce s pracovníky krajských úřadů probíhala vždy konstruktivně a vždy jsme našli 

společná řešení, která umožnila soutěže řádně realizovat.  Máme stejný zájem a společný cíl – 

i za nepříznivých okolností zajistit řádný průběh všech vyhlášených soutěží. V takto nastavené 

spolupráci chceme pokračovat.  Pro zajištění lepší informovanosti můžeme pracovníkům KÚ 

zasílat v kopii informace, které zasíláme organizátorům nižších soutěžních kol a které 

zveřejňujeme na webu soutěží. Samozřejmě uvítáme i jiný postup, který by vyhovoval oběma 

stranám.   
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