43.ročník ŠK SOČ
V tomto školskom roku sa uskutoční 43. ročník SOČ. Predpokladaný termín školského kola SOČ je február 2021.
Študenti štvrtého ročníka, ktorí sa chcú zúčastniť školského kola SOČ sa majú možnosť prihlásiť na školské kolo do 22.
októbra 2020 formou písomnej prihlášky, nižšie ročníky sa môžu prihlásiť na školské kolo najneskôr do vianočných
prázdnin (21.decembra 2020) u Ing. Márii Irchovej ( A-06 ).
Výrobok (prípadne jeho časti – dosky plošných spojov) musia mať jednoznačné označenie (meno a priezvisko, trieda,
školský rok).
Dokumentácia k práci (výrobku, internetovej stránke.....) musí byť vyhotovená v troch kópiách lištovej väzby rovnakej
farby podľa metodickej príručky, ktorú nájdete pod názvom Metodika SOČ (metodická príručka platná zo školského roka
2018/19).
Pri písaní prác a ich zaraďovaní do súťažných odborov ( zoznam súťažných odborov ) sa postupuje na základe
Metodickej príručky SOČ, ktorú vydal ŠIOV a ÚK SOČ.
1. písomná dokumentácia práce má mať rozsah minimálne 15 a maximálne 25 strán textu (od Úvodu, ktorý
má stranu 6 viď. Metodika SOČ ). Práce nad rámec maximálneho počtu strán textu budú vylúčené z hodnotenia
súťaže SOČ. Je potrebné dodržať pravidlá slovenského pravopisu ( nadpisy, pravopis , diakritické znamienka,
označovanie obrázkov, tabuliek , schém ..... odkazov a pod. – odporúčania krajskej komisie SOČ) všetky
časti, ktoré sú uvedené v metodickej príručke (o vyšších kolách sa kontrolujú čestné prehlásenie, hlavné časti
a pravopis v dokumentácii práce)
2. žiak môže súťažiť súčasne vo viacerých odboroch, avšak s inými prácami
3. dokumentácia ku školskému kolu sa bude zbierať pred jarnými prázdninami
4. počnúc obvodným kolom až po celoštátne, každý súťažiaci donesie so sebou na obhajoby 1 ks originál práce v
tlačovej podobe aj s prihláškou do vyššieho kola a súhlas dotknutej osoby
5. podmienkou zaradenia práce do súťaže SOČ je jej originalita. Súťažiaci čestne vyhlási, že túto prácu
neprihlásil a neprezentoval v žiadnej inej súťaži, ktorá je pod gestorstvom Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky (viď vzor čestného prehlásenia)
6. zo školského kola postupujú do obvodného kola maximálne dve práce zo súťažného odboru
7. o tom, v ktorých odboroch sa bude súťažiť v obvodnom kole dostanú školy oznámenie a zároveň aj pozvánku
na regionálne alebo priamo na krajské kolo
8. z obvodných kôl postupuje do krajského kola 7 prác bez určenia poradia Krajská komisia SOČ má právo
rozhodnúť aj o priamom postupe práce do krajského kola
9. celoštátneho kola sa zúčastňuje len jeden autor
10. všetky aktuálne informácie /zoznamy súťažiacich/ nájdete na webovej stránke www. rcm.sk
K obhajobe samotnej práce je potrebná aj prezentácia. Typ čo by mala obsahovať je v metodickej príručke aj
v odporúčaní krajskej komisie SOČ.

