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P R O P O Z Í C I E 
okresného kola 32. ročníka 

Olympiády v anglickom jazyku 
 
Vyhlasovateľ:   Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

 

Odborný garant:  Slovenská komisia Olympiády v anglickom jazyku  

 

Organizátor OK:  z poverenia OÚ – OŠ v Žiline organizuje CVČ Elán Ružomberok  

 

Termín konania :  13. január 2022 (štvrtok) 

 

Forma konania:  on-line formou cez portál www.onlineolympiady.sk 

 

Časový harmonogram: od 9.00 – do 9.25 hod           – začiatok riešenia testu 

    čas na vypracovanie on-line testu je max. 35 minút 

    10.00. hod - posledné možné odovzdanie odpovedí 
 

Kategórie:   1A – žiaci 4.-7. ročníka ZŠ, prímy a sekundy osemročných gymnázií 

1B – žiaci 8.-9. ročníka ZŠ, tercie a kvarty osemročných gymnázií 

 Pre kategóriu 1C sa okresné kolo nekoná. Víťazi školských kôl postupujú   

priamo do krajského kola (postup si zabezpečí škola). 

 

Účasť na OK: do okresného kola postupuje len víťaz školského kola v každej kategórii. 

 Školské kolá sa musia uskutočniť najneskôr do 26.11.2021. 

  

 pre zapojenie sa do súťaže je potrebné mať k dispozícii elektronické 

 zariadenie so stabilným pripojením na internet a funkčné slúchadlá 

 resp. reproduktory pre vypočutie zvukovej nahrávky. 

 

Prihlášky:   prihlášku do OK treba zaregistrovať cez portál Edupage najneskôr 

     do 31. decembra 2021 (piatok) 
     výsledkovou listinou ŠK  spolu s vyhodnotením ŠK posielajte mailom  

                                             na adresu cvcrbkkultura@gmail.com najneskôr do 9. decembra 2021.  

Prijatie výsledkovej listiny a vyhodnotenia bude potvrdené mailom!  

     

                                               Tlačivá výsledková listina ŠK OAJ  a vyhodnotenie ŠK OAJ nájdete 

    na webovej stránke https://www.iuventa.sk/olympiady/  v sekcii Olympiády – 

    zóna učiteľ/organizátor- sekcia súťaže –olympiáda v AJ – Tlačivá. Na tejto 

    stránke nájdete aj podmienky súťaže a metodicko-organizačné pokyny pre ŠK. 

 

Postup do KK:   do krajského kola postupujú víťazi z 1. miest. Krajské kolo sa uskutoční  

                                                8.2.2022. 

 

Poznámka:   - traja najlepší v každej kategórii budú odmenení diplomami. 

- organizátor si vyhradzuje právo na zmenu konania!!!  

  

 

       

        Mgr. Patrícia Hírešová                                             Mgr. Pavol Svrček  

           OSVaK CVČ Elán Ružomberok                                                     riaditeľ CVČ Elán Ružomberok 
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