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Propozice okresního kola SOČ ONLINE 2021
Vážení,
Okresní kolo Středoškolské odborné činnosti ONLINE proběhne předběžně v úterý
6. dubna 2021 v předpokládaném čase 9.00-12.00 hodin. Termín i doba konání soutěže se však
ještě můžou změnit v závislosti na aktuální situaci. Upřesňující informace o podobě okresního kola
soutěže, včetně instrukcí, jak postupovat při samotné obhajobě, budou soutěžícím i porotcům
zaslány s dostatečným předstihem.
Postupující práce ze školních kol (nejvýše 2 práce v každém oboru) je třeba přihlásit a nahrát
elektronicky spolu s videoprezentací do pátku 12. 3. 2021. K tomuto datu také prosím zašlete na
brezina@guh.cz seznam soutěžních prací za Vaši školu.
Děkuji za dodržení termínu elektronického přihlášení, které umožní včasný přístup hodnotitelů
k soutěžním pracím. Ve fyzické podobě se v letošním soutěžním ročníku práce neodevzdávají.
Student musí být již od školního kola přihlášen vyplněním webové přihlášky SOČ
na www.soc.cz/prihlaska, a to v částech A a B!!! Povinnou součástí elektronické přihlášky je
také videoprezentace, která představí vlastní práci. V přihlášce musí být rovněž zaznamenáno
vyjádření školního koordinátora k postupu žáka do okresního kola (část C) 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, která je k dispozici na www.soc.cz.
Účastník soutěže Středoškolská odborná činnost (SOČ) svým přihlášením do soutěže bere na
vědomí, že organizátor soutěže může vyhlásit a zveřejnit pořadí a výsledky soutěže v prostorách
školy a v prostředí internetu (v rozsahu jméno, příjmení, třída, škola, rok narození, dosažený
výsledek a umístění v soutěži, postup/nepostup do dalšího kola soutěže) a že tyto údaje mohou být
předány dalším příjemcům (zúčastněné školy; organizátoři vyšších úrovní soutěže; okresní, krajský,
republikový koordinátor soutěže apod.). Účast v soutěži je dobrovolná.
Pozvánky s podrobnými propozicemi okresního kola zašleme jmenovitě všem postupujícím
soutěžícím a členům porot do pátku 26. 3. 2021. V tomto termínu budou také zpřístupněny soutěžní
práce hodnotitelům.
Děkuji za spolupráci.
S pozdravem
Mgr. Jaroslav Březina,
koordinátor okresního kola SOČ
tel.: 737 405 570
e-mail: brezina@guh.cz

