
Dějepisná olympiáda – pokyny k okresnímu a krajskému kolu 2020/2021:  

Úlohy pro všechna postupová kola zpracovává ústřední porota a jejich rozeslání garantům 
soutěží v krajích zajistí tajemnice soutěže v termínech uvedených v propozicích 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,  

• 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. 
 

Zadání okresního kola je k dispozici ve formátech:  

• jednoduché Pdf, 

• interaktivní Pdf, do kterého mohou soutěžící odpovědi rovnou vpisovat či volit správnou 
odpověď. Sdělte soutěžícím, že rámečky na vepsání bodů za úlohy slouží hodnotitelům. 
Sdělte soutěžícím přesný časový limit, po jehož uplynutí vám musí vyplněný test odeslat. 
Počítejte s malou časovou rezervou na uložení, odeslání a přijetí. Sdělte soutěžícím, že po 
vyplnění musí soutěžící test uložit pod svým jménem před uzavřením dokumentu, jinak se 
odpovědi nezaznamenají. Test odešlou v daném časovém limitu na e-mailovou adresu, 
kterou obdrží od organizátora okresního kola (pokud nevyužijete jinou aplikaci). 
 

• formulář Google Forms. Přečtěte si prosím předně přiložený manuál, jak postupovat. Pro 
žáky je připraven též srozumitelný návod, který si soutěžící pročtou před zahájením 
samotného konání soutěže.    
Ukončením se formulář automaticky odešle organizátorovi nebo předsedovi hodnotící 
komise. Počítejte s malou časovou rezervou na odeslání a přijetí.  

Při hodnocení berte v úvahu, že některé úkoly musely být kvůli převedení do formátu Google 
Forms mírně upraveny, ale nemají vliv na smysl úlohy nebo množství udílených bodů 
(rozdělení na podotázky např. nemusí přesně odpovídat autorskému řešení).  
 

 

Aktuální informace k soutěži budou vždy zveřejněny na webu 

https://www.talentovani.cz/souteze/dejepisna-olympiada. 

 

Mgr. Jana Janoušková – tajemnice soutěže 
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