Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého
kraje, Hradec Králové, Štefánikova 566
IČO 62731882
www.cvkhk.cz, http://soutezekhk.ssis.cz

Organizační informace
„ Pythagoriáda “ – kategorie Z5,Z8
38. ročník – 2014/15
OKRESNÍ KOLO
Pořadatel:

Školské zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje,
Hradec Králové, Štefánikova 566, ve spolupráci se ZŠ
M. Horákové, Hradec Králové 6

Vyhlašovatel:

MŠMT

Garant OK:

Mgr. Pavel Petr
telefon 495 261 567

Místo konání:

ZŠ M. Horákové, Hradec Králové 6

Termín soutěže :

13. 5. 2015, začátek v 9 hod., prezence od 8.30 hod.

E-mail: petr@zshorakhk.cz

Upozornění:

60 minut pro obě kategorie
– řešení úkolů formou písemné práce
Pokud žák odevzdá práci dříve než za 60 minut, přebírá
odpovědnost za jeho bezpečnost pověřený pedagog
vysílající školy.
Z5 - určená pro žáky 5. ročníků základních škol

Kategorie:

Z8 - určená pro žáky 8. r. ZŠ, 3. r.osmiletých

Doba trvání soutěže:

gymnázií a 1.r. šestiletých gymnázií
Tematické zaměření:
Doporučená literatura:

Postupový klíč:

Přihlášky:

Škola zašle s přihláškou garantovi OK kompletní
výsledkovou listinu všech zúčastněných žáků ŠK.
Do OK postupují řešitelé s nejvyšším počtem bodů
- minimální počet bodů pro postup do OK stanoví
okresní komise
Počet účastníků OK může být z kapacitních důvodů
omezen tak, aby nepřesáhl celkově 90 účastníků.
Výsledkovou listinu školního kola zaslat na e-mailovou
adresu odborného garanta nejdéle do: 17. 4. 2015
Na přihlášky odeslané po termínu nebo neúplné nebude
brán zřetel a uchazeči nebudou pozváni do okresního
kola!!!

Podmínky pro přihlašování a účast v soutěžích a přehlídkách
MŠMT jsou zveřejněny na adrese http://soutezekhk.ssis.cz
Zaslání přihlášky/příp. kompletně vyplněné výsledkové listiny

nižšího kola je považováno za souhlas s Podmínkami a
závazek k jejich dodržování.

S sebou:
Občerstvení:
Cestovné:

Další organizační
pokyny:

Svačina, pití, psací potřeby
Není dovoleno používat tabulky, kalkulačky
Občerstvení nebude poskytnuto,
v budově školy je nápojový automat a bufet.
Cestovné bude proplaceno soutěžícím na základě
jednosměrné jízdenky z veřejného dopravního
prostředku odpovídající datu konání soutěže.
(Doprava MHD ani zpáteční jízdenka se neproplácí)
 Dohled nad žáky před a po době vlastního průběhu
soutěže zajišťuje vysílající škola, popř. zákonný
zástupce.
 Pedagogický pracovník pověřený dohledem nad
žáky odpovídá za kázeň a bezpečnost
soutěžících po dobu jejich účasti na soutěži, vyjma
doby přímého plnění soutěžních úkolů, kdy dohled
přebírá organizátor soutěže.

Krajské kolo: pro tuto soutěž vyhlášeno není
Informace k soutěži jsou dále uvedeny na webových stránkách
http://soutezekhk.ssis.cz , http://talentovani.cz
nebo www.nidv.cz
(www.nidm.cz)
Podmínky pro přihlašování a účast v soutěžích a přehlídkách vyhlašovaných
MŠMT
http://soutezekhk.ssis.cz
Výsledkové listiny a seznamy postupujících budou zveřejněny na webu:
http://soutezekhk.ssis.cz
a na stránkách pořádající školy: www.zshorakhk.cz

Odborný garant soutěže:
Mgr. Pavel Petr

Mgr. Dana Beráková
referent soutěží a přehlídek
tel.: 725 059 837
e-mail: berakova@cvkhk.cz

