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Uherské Hradiště 29. 2. 2016

Propozice okresního kola SOČ
Okresní kolo Středoškolské odborné činnosti proběhne v úterý 5. dubna 2016
od 12 hodin na Gymnáziu Uherské Hradiště.
Postupující práce ze školních kol (nejvýše 2 práce v každém oboru) je třeba přihlásit elektronicky
do středy 23. 3. 2016, k tomuto datu zašlete, prosím, mailem také seznam soutěžních prací. Jeden
výtisk práce je nutno doručit (osobně nebo poštou) nejpozději do úterý 29. 3. 2016 na adresu:
RNDr. Jana Buršová
Gymnázium Uherské Hradiště
Velehradská 218
686 17 Uherské Hradiště
Práce doručené po termínu 29. 3. 2016 nemohou být do okresního kola zařazeny.
Děkuji za dodržení termínu elektronického přihlášení prací i jejich doručení, které napomůže
k včasnému předání prací porotcům.
Každá práce musí obsahovat tyto náležitosti:
- vytištěná úplná elektronická přihláška (včetně anotace – část B a doporučení školní poroty
k postupu – část C)
- vlastní práce v tištěné podobě v jednom vyhotovení (včetně případných příloh)
Žák musí být již od školního kola přihlášen vyplněním webové přihlášky SOČ
(na http://soc.nidm.cz/prihlaska, a to ve všech třech částech A, B, C!!! V této přihlášce musí být
také zaznamenáno vyjádření školního koordinátora k postupu žáka do okresního kola a posun žáka
do okresního kola musí být proveden koordinátorem školního kola také elektronicky.
Práce, v nichž chybí některé náležitosti, mohou být odmítnuty. Podrobnější informace jsou uvedeny
v informační brožuře (je možno si ji vyzvednout u okresní koordinátorky RNDr. Jany Buršové na
Gymnáziu Uherské Hradiště), dále je k dispozici na www.soc.cz.
Současně Vás prosím o pomoc při personálním zajištění okresního kola. Vzhledem
k velkému tématickému rozsahu soutěžních oborů nejsme schopni zajistit dostatečně početné
a kvalifikované soutěžní poroty všech oborů z vlastních řad. „Nabídkovou listinu porotců
jednotlivých oborů“ s kontakty (e-mailovými adresami) na Vaše kolegy, kteří by se mohli
práce v porotách účastnit, zašlete prosím e-mailem spolu se seznamem postupujících prací
rovněž do 23. 3. 2016.
Pozvánky s podrobnými propozicemi okresního kola zašleme jmenovitě všem postupujícím
soutěžícím a členům porot do čtvrtka 31. 3. 2016. V tomto termínu budou také zpřístupněny
v elektronické podobě soutěžní práce členům jednotlivých porot.
Děkuji za spolupráci.
Jsem si vědoma zkomplikování velikonočními prázdninami a svátky, o to víc děkuji za
dodržení výše uvedených termínů.
RNDr. Jana Buršová, okresní koordinátorka SOČ
bursova@guh.cz

