STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST
PROPOZICE KRAJSKÉHO KOLA
POŘADATELÉ:

DDM TŘEBÍČ, GYMNÁZIUM TŘEBÍČ

DATUM KONÁNÍ: 29. DUBNA 2019
MÍSTO KONÁNÍ: GYMNÁZIUM TŘEBÍČ, Masarykovo nám. 9
Časový harmonogram:
8:00 – 9:00

prezence v místě konání (prosíme o včasný příjezd, aby bylo možné včas
vyřídit všechny formality)

9:10

slavnostní zahájení v budově gymnázia

9:30 – 12:00

prezentace soutěžních prací v budově gymnázia
vyhlášení výsledků v jednotlivých komisích
oběd (centrální jídelna) – pro účastníky z mimotřebíčských škol

Krajská komise SOČ přijala následující podmínky pro postup studentské práce do krajského kola soutěže:
•
•
•
•

•
•
•

práce je odevzdána v jednom tištěném vyhotovení, které je shodné s elektronickou verzí práce
práce je vybavena vyplněnou přihláškou s anotací a potvrzením o postupu ze školního (konalo-li se) a
okresního kola
struktura musí odpovídat struktuře uvedené v brožuře 40. ročníku SOČ
součástí přihlášky je elektronická verze práce ve formátu pdf a případné přílohy zip, mp3, mp4, doporučená
velikost textu práce je 10 – 15 MB, maximální celková velikost připojených souborů je 40 MB (větší
soubory je třeba vzít sebou k obhajobě na CD)
oponentský posudek je doporučenou součástí práce
autorský kolektiv je maximálně tříčlenný, na 1. místě přihlášky je uveden řešitel, který bude v případě
postupu obhajovat práci v celostátním kole
UPOZORNĚNÍ: v každé komisi bude k dispozici dataprojektor, pokud potřebujete další pomůcky,
napište tajemníkovi krajské komise!

Postupový klíč do celostátního kola
Do celostátního kola postupuje nejlepší práce z každého oboru, u výjimečně kvalitních prací na druhém místě
může porota doporučit postup i z 2. místa – o postupu rozhodne celostátní porota.
Práce, které neprošly přes oblastní koordinátory, nebudou do soutěže přijaty.
Postupující práce jsou odeslány pořadateli celostátního kola, ostatní práce se vrací soutěžícím.

Cestovné bude propláceno ve výši hromadného dopravního prostředku (při cestě autem pouze řidiči).
Další informace:
Tajemník krajské komise: Kamil Svoboda, DDM
Třebíč, e-mail: svoboda@ddmtrebic.cz, tel. 605 437 805
Předsedkyně krajské komise: Mgr. Monika Peroutková,
Gymnázium Třebíč, tel 568 840 815,
e-mail: peroutkovam@gtr.cz

