ORGANIZAČNO –TECHNICKÉ POKYNY
pre zabezpečenie 39. ročníka súťaže Stredoškolská odborná činnosť
vydané dňa 9. júna 2016
V zmysle Smernice Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky číslo
6/2013,
ktorou
sa
mení
smernica
č.27/2011
o
organizovaní,
riadení
a finančnom zabezpečení súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení, vyhlasuje Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 39. ročník súťaže Stredoškolská odborná
činnosť.
Celoštátna odborná komisia SOČ v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania,
realizátormi Strednou priemyselnou školou J. Murgaša, Hurbanova 6, Banská Bystrica a Strednou
odbornou školou, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica, schválila 39. ročník súťaže Stredoškolská
odborná činnosť a zodpovedá za obsah a plnenie Organizačno-technických pokynov v školskom
roku 2016/2017.
Pri organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaže je potrebné dodržiavať
Organizačný poriadok SOČ č. 2010-11030/30122:7-913 z 18.8.2010.

SOČ rozvíja talent nadaných študentov, ktorí môžu ukázať, čo sa v nich skrýva. Vytvoria niečo
nové alebo vylepšia niečo v čom sa dobre vyznajú, čo ich zaujíma, čomu sa venujú.
Študent potrebuje len výborný nápad a učiteľa – konzultanta, ktorý by viedol a pomáhal
mu po praktickej stránke.
A čo takáto práca dá študentovi?!?
 Naučí sa prezentovať svoje vedomosti a nápady
 Získa zručnosť v práci na počítači
 Podobné práce môžete robiť ako záverečnú prácu na MS alebo bakalársku prácu na VŠ,
takže si môžete vyskúšať, ako to vlastne bude v budúcnosti
 Nič nemôžete stratiť, naopak získať – skúsenosť, sebavedomie, výhru.
V prvej polovici januára 2017 je potrebné prácu aj prezentáciu v PowerPointe kompletizovať,
formálne upraviť a doplniť, 1–krát zviazanú a v elektronickej forme odovzdať metodikovi SOČ.
Vo februári 2017 bude školské kolo.
Najlepšie práce postúpia na okresné kolo SOČ. Termín bude zverejnený na internetových stránkach.
Krajské kolá sa budú realizovať najneskôr do 5. apríla 2017
Celoštátna súťaž bude v dňoch 25. – 28. apríla 2017 v Banskej Bystrici
Ďalšie informácie získate u pani učiteľky Zuštinovej (kabinet č. 25)

