USMERNENIE K REALIZÁCII OKRESNÝCH KÔL
43. ročník Pytagoriády
školský rok 2021/2022
Slovenská komisia Pytagoriády (ďalej „SK PYT”) a IUVENTA ─ Slovenský inštitút mládeže
reagujú na aktuálnu epidemiologickú situáciu vypracovaním Usmernenia ku okresným kolám
Pytagoriády určeného pre školy, Regionálne úrady školskej správy a poverené centrá voľného
času.
Toto usmernenie má za cieľ zachovanie a zrealizovanie súťaže podľa platného Termínovníka
kôl POPS. Pri vypracovaní pokynov sme brali do úvahy zložité podmienky realizácie súťaží v
tomto období ako aj odporúčanie uskutočňovať súťaže dištančne. Realizácia vychádza z
Organizačného poriadku Pytagoriády, ktorý je v súlade so smernicou Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 23/2017 o súťažiach.
1) Termíny okresného kola
Kategória P3, P4, P5:
utorok 29. 3. 2022
Kategória P6, P7, P8:
streda 30. 3. 2022
2) Forma súťaže: online na www.onlineolympiady.sk
3) Registrácia
Na okresnom kole Pytagoriády sa zúčastňujú riešitelia školského kola, ktorí budú pozvaní
organizátorom okresného kola. Počet žiakov pozvaných do OK je v kompetencii organizátora
OK Pytagoriády.
Ako registrovať:
 Každého žiaka do OK PYT registruje škola prostredníctvom EduPage. V module
Súťaže je potrebné vybrať súťaž Pytagoriáda, v časti Výsledková listina zo školského
kola je potrebné registrovať pozvaných žiakov.
Ako zaregistrujem postupujúceho
žiaka do vyššieho kola olympiády cez výsledkovú listinu? Žiakovi bude vygenerovaný
prístupový kód potrebný pre zapojenie sa do súťaže. Tento kód bude možné žiakovi
odoslať priamo prostredníctvom EduPage.


V prípade, že ste tak ešte neurobili pred ŠK, nevyhnutnou súčasťou registrácie na OK
je udelenie Súhlasu so spracovaním osobných údajov, ktorý prostredníctvom EduPage
udeľuje rodič, alebo žiak nad 16 rokov. Návod: Rodič/žiak - ako podať cez EduPage
súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely vyšších kôl súťaží?
Návod pre školy, ktoré nepoužívajú platenú verziu EduPage: Učiteľ - ako nahrať
vytlačený a podpísaný súhlas rodičov pre vyššie kolá súťaží?



Poverený organizátor OK pozýva žiakov prostredníctvom administračného systému pre
organizátorov. Až po vytvorení pozvania môže škola žiaka v EduPage prihlásiť.
Organizátor - ako pozývať súťažiacich do vyššieho kola súťaže?
Registrácia v EduPage bude spustená 21. 2. 2022 a bude otvorená až do súťaže.

UPOZORNENIE: Ak sa stane chyba pri registrácii (napr. registrácia do nesprávnej kategórie a
pod.), je možné urobiť registráciu nanovo a správne a prideliť žiakom nový kód, pôvodný kód
k nesprávnej registrácii je potrebné ignorovať.
4) Priebeh súťaže


Samotná súťaž bude prebiehať na stránke www.onlineolympiady.sk, na ktorej žiak zadá
prístupový kód a sprístupní sa mu test. Test môže začať riešiť v čase 9:00 – 9:30. Čas
na vypracovanie testu bude maximálne 60 minút. To znamená, že posledné možné
odovzdanie odpovedí je o 10:30. Pozor! Pri riešení úloh súťažiaci nesmie používať
matematické tabuľky, kalkulačku, alebo iné elektronické pomôcky.
Ďalšie potrebné informácie nájdete na stránke www.onlineolympiady.sk v časti pokyny
pre súťažiacich, ktoré budú zverejnené v dostatočnom časovom predstihu pred konaním
samotnej olympiády



Ak v čase konania súťaže budú školy zatvorené, žiaci budú súťažiť z domu a po
skončení súťaže pošlú svojmu učiteľovi čestné prehlásenie (fotku, sken), že úlohy
okresného kola Pytagoriády vypracoval úplne samostatne, čiže bez odbornej pomoci
inej osoby a bez nepovolených pomôcok. Učiteľ po dohode s organizátorom prepošle
toto čestné prehlásenie poverenej osobe.



Ak v čase konania súťaže budú školy otvorené, žiaci budú súťažiť zo svojej kmeňovej
školy pod dozorom neaprobovaným v matematike a po skončení súťaže pošle dozor
konajúci učiteľ organizátorovi OK Pytagoriády čestné prehlásenie (fotku, sken), že žiaci
úlohy OK Pytagoriády vypracovali úplne samostatne, čiže bez odbornej pomoci inej
osoby a bez nepovolených pomôcok.

Tlačivá na čestné vyhlásenie nájdete TU.

5) Vyhodnotenie testu bude automatické, s kontrolou predsedu Slovenskej komisie
Pytagoriády alebo ním povereného odborníka. Týmto spôsobom bude zabezpečená najmä
objektivita posúdenia každej súťažnej odpovede na úlohy s krátkou odpoveďou. Výsledky budú
sprístupnené najneskôr 5 pracovných dní po ukončení súťaže jednotlivým školám v platforme
EduPage.
Výsledkové listiny okresných kôl nie je potrebné posielať organizátorovi celoštátneho kola
Pytagoriády, ktorým je IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, nakoľko sa celá súťaž koná
online a výsledkové listiny budeme mať k dispozícií automaticky.
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