
44. ročník  ŠK SOČ
v školskom roku 2021 / 2022

V tomto školskom roku sa uskutoční 44. ročník SOČ.

Termín školského kola SOČ je 15. február 2022.

- v zmysle smernice Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 23/2017 o 
súťažiach, vyhlasuje MŠVVaŠ SR 44.ročník súťaže SOČ. Súťaž sa opäť uskutoční v 
školských, okresných, krajských kolách a vyvrcholí celoštátnou prehliadkou,

- školské kolo SOČ prebehne prezenčnou formou,

- prihlášky (príloha) na školské kolo je potrebné doručiť najneskôr do 12.11.2021,
mladšie ročníky do 20.12.2021 školskému metodikovi Ing. Irchovej / A-06.

O všetkých zmenách Vás budeme včas informovať.

Výrobok ( prípadne jeho časti – dosky plošných spojov ) musia mať
jednoznačné označenie ( meno a priezvisko, trieda, školský rok).

Dokumentácia k práci ( výrobku, internetovej stránke.....) musí byť
vyhotovená v troch kópiách lištovej väzby rovnakej farby podľa metodickej
príručky, ktorú nájdete pod názvom Metodika SOČ, ktorú vydal ŠIOV a ÚK
SOČ (metodická príručka- link:

https://siov.sk/wp-content/uploads/2019/06/Metodika_SOC_2019_B5.pdf ).

V minulom školskom roku bol vydaný dodatok k metodickej príručke :
https://siov.sk/wp-content/uploads/2020/09/Dodatok-do-metodiky-statis-Inte
r-dizajn-TH.pdf

https://siov.sk/wp-content/uploads/2019/06/Metodika_SOC_2019_B5.pdf
https://siov.sk/wp-content/uploads/2020/09/Dodatok-do-metodiky-statis-Inter-dizajn-TH.pdf
https://siov.sk/wp-content/uploads/2020/09/Dodatok-do-metodiky-statis-Inter-dizajn-TH.pdf


Pri zaraďovaní prác do súťažných odborov (zoznam súťažných odborov )
sa postupuje  na základe Metodickej príručky SOČ.

❖prosíme o dôsledné dodržanie termínu (upresním) pre odoslanie prác
(systém sa uzatvára začiatkom marca 2022 a po tomto termíne vám
už neumožní nahrať práce)

❖ podmienkou zaradenie práce do súťaže SOČ je jej originalita.
Súťažiaci čestne vyhlási, že túto prácu neprihlásil
a neprezentoval v žiadnej inej súťaži, ktorá je pod gestorstvom
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky

Čestné vyhlásenie

Vyhlasujem, že prácu stredoškolskej odbornej činnosti na tému

..................... „ som vypracoval/a samostatne, s použitím uvedených literárnych
zdrojov. Prácu som neprihlásil/a a neprezentoval/a v žiadnej inej súťaži, ktorá je
pod gestorstvom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Som si
vedomý/á dôsledkov, ak uvedené údaje nie sú pravdivé.

V tlačenej verzii práce je pod vyhlásením potrebný vlastnoručný podpis.

❖ písomná dokumentácia práce má mať rozsah minimálne 15 a
maximálne 25 strán textu ( od Úvodu, ktorý má stranu 6 viď.
Metodika SOČ ). Práce nad rámec maximálneho počtu strán textu
budú vylúčené z hodnotenia súťaže SOČ. Je potrebné dodržať
pravidlá slovenského pravopisu ( nadpisy, pravopis , diakritické
znamienka, označovanie obrázkov, tabuliek , schém ..... odkazov
a pod. – odporúčania krajskej komisie SOČ) všetky časti, ktoré sú
uvedené v metodickej príručke ( vo vyšších kolách sa kontrolujú
čestné prehlásenie, hlavné časti a pravopis v dokumentácii práce )

❖ žiak môže súťažiť súčasne vo viacerých odboroch, avšak s inými
prácami

❖ zo školského kola postupujú do obvodného kola maximálne dve
práce zo súťažného odboru

❖ o tom, v ktorých odboroch sa bude súťažiť v obvodnom kole dostanú
školy oznámenie a zároveň, aj pozvánku na regionálne alebo priamo
na krajské kolo



❖ z obvodných kôl postupuje do krajského kola 7 prác bez určenia
poradia Krajská komisia SOČ má právo rozhodnúť aj o priamom
postupe práce do krajského kola

❖ celoštátneho kola sa zúčastňuje len jeden autor

❖ všetky aktuálne informácie /zoznamy súťažiacich/ nájdete na webovej
stránke www. rcm.sk


