Krajské kolá súťaže ZENIT dištančne

1. Okresný úrad - odbor školstva – poverí organizáciou krajského kola, školu, školské
zariadenie, organizáciu ministerstva školstva, vysokú školu.
2. Krajská komisia na základe hodnotenia riešení zo školských kôl v kategórii A, B, určí
a vypracuje zoznam postupujúcich do krajského kola súťaže ZENIT.
3. V kategórii Grafik a Webdeveloper, školy prihlasujú žiakov na súťaž cez portál
https://zenit.svsbb.sk
4. Na zverejnený email organizátora krajského kola, školy zasielajú mená a emaily
postupujúcich do krajského kola súťaže.
5. Organizátor krajského kola, emailom pozve súťažiacich na krajské kolo súťaže.
6. Emaily postupujúcich + emaily členov OHK súťaže ZENIT zasielajú na školské výpočtové
strediská podľa príslušnosti:
7. Banskobystrický kraj - ŠVS BB
Bratislavský kraj- ŠVS BA
Nitriansky kraj –ŠVS PN
Trnavský kraj – ŠVS PN
Trenčiansky kraj – ŠVS LM
Prešovský kraj- ŠVS Mi
Košický kraj – ŠVS Mi

michal.prokaj@svsbb.sk
zuzana.onderikova@svsba.sk
miriam.rajcanova@svspn.sk
miriam.rajcanova@svspn.sk
ladislav.staron@svslm.sk
marek.mazur@svsmi.sk
marek.mazur@svsmi.sk

8. Školské výpočtové strediská vygenerujú videokonferenčné linky, ktoré včas distribuujú
súťažiacim a členom OHK. Linky budú slúžiť na On line Chat-riešenie otázok,
problémov+ vizuálnu kontrolu podľa potreby.
9. Súťažiaci riešia úlohy podľa aktuálnej pandemickej situácie z domu, alebo školy .
10. Členovia OHK priebežne kontrolujú stav riešenia úloh, on line odpovedajú na otázky
súťažiacich. Ak nepoznajú odpoveď na otázku súťažiaceho, kontaktujú autora zadania,
cez sociálnu sieť.
11. Krajské kolo súťaže ZENIT v kategórii Grafik a Webdeveloper sa uskutoční 25.11.2020
v čase od 9 do 13 hodiny.
12. Krajské kolo súťaže ZENIT v kategórii A, B sa uskutoční 26.11.2020 v čase od 9 do 13
hodiny.
13. Po skončení súťaže v kategórii A, B krajské odborné hodnotiace komisie skontrolujú
a následné potvrdia výsledné poradie v kategóriách A, B, vyhodnotené za pomoci
softvéru.
14. Po skončení súťaže v kategóriách Web a Grafik, krajské odborné hodnotiace komisie
dištančne vyhodnotia súťažné práce a určia poradie.
15. Zoznam
postupujúcich
v zmysle
OTP
poslať
emailom
na
adresu
zenitsostasbrezno@gmail.com. Do e-mailu uviesť meno, priezvisko postupujúceho,
školu a funkčný email postupujúceho.

