
41. Celostátní přehlídka Středoškolské odborné činnosti -  Opava 

 

Termín a místo konání: 14. – 16. 6. 2019 Opava  

Vyhlašovatel soutěže: MŠMT  

Pořadatel: NIDV ve spolupráci s Mendelovým gymnáziem v Opavě, Komenského 5,  746 01 

Opava 

 

1. Výběr účastníků a složení delegací 

Soutěžící: 

Krajské komise SOČ vybírají soutěžící podle výsledků v krajských kolech dle platného 

postupového klíče: 

 jedna soutěžní práce (1 soutěžící) za jeden soutěžní obor – tj. 18 prací za kraj a další 

úspěšné práce doporučené krajskou porotou do licitace; 

 O postupu licitovaných prací na CP SOČ bude rozhodnuto na Licitační poradě 

v Opavě dne 23. 5. 2019 

 Na licitační poradě bude rozhodnuto o doplnění databáze postupujících prací na max. počet 
288.  

 

2. Doprovod: 

Krajskou delegaci bude doprovázet jeden pedagogický vedoucí.  

U nezletilých žáků je nutné si vyžádat od rodičů či zákonných zástupců souhlas s cestou a 

účastí na CP SOČ.  

 

3. Požadavky na výpočetní a audiovizuální techniku při obhajobě musí soutěžící uvést 

v přihlášce. Ve škole bude k dispozici standardní technické vybavení.  

Pokud si student přiveze vlastní technické vybavení, je třeba si předem domluvit možnost 

instalace.   Kontaktní osoba: Marek Kočvara 

 

4. Obhajoby soutěžních prací se konají v prostorách Mendelova gymnázia v Opavě (obory 

3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12) a Slezské univerzity v Opavě (obory 1, 2, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18). 

Soutěžící si mohou uložit pomůcky (modely, technické vybavení,..) do učeben, ve kterých 

budou probíhat obhajoby prací; učebny budou k dispozici v pátek večer po slavnostním 

zahájení SOČ mezi 19:00 – 20:00 h. Po skončení obhajob se soutěžní práce budou vracet 

autorům. 

 

5. Prezentace soutěžních prací na posterech bude probíhat v sobotu po skončení obhajob od 

15:00 h. v tělocvičně Mendelova gymnázia v Opavě. Zájemci o prezentaci práce formou 

posteru se zaregistrují v červnu (termín bude upřesněn) na webu školy. 

K dispozici budou panely pro prezentaci (pro cca 100 prací).  

 

Na posteru doporučujeme používat minimum textu, spíše obrázky a prezentaci využít jako 

doprovodnou součást výkladu. Student bude stát u svého projektu a ten prezentovat 

přicházejícím návštěvníkům.  

Doporučená struktura prezentace: 

Obsah 

Cíle 

Výzkum, výsledky 

Přínos, závěry 

Počítač, reálný model 



 

6. Doprava krajských delegací do Opavy 

Autobusem – společný pro kraje: Královéhradecký + Pardubický 

 

7. Ubytování 

Ubytování je zajištěno od pátku 14. 6. do neděle 16. 6. pro soutěžící, pedagogické doprovody 

a řidiče. 

Podrobné informace k příjezdu budou uveřejněny na webových stránkách školy.  

Při přihlášení na ubytování je nutné předložit občanský průkaz ubytovaných.  

 

8. Stravování 

je zajištěno od pátku 14. 6. (večeře) do neděle 16. 6. (oběd) v jídelně Mendelova gymnázia 

v Opavě. Požadavky na dietní stravu je třeba nahlásit s předstihem (do 7. června 2019 na 

email:  fatkova@nidv.cz).  

 

9. Ubytování a stravování pro spoluautory prací – bude zajištěno v místě, kde budou 

ubytování a stravováni ostatní účastníci z kraje, tj: 

1. autobus Domov mládeže SŠT Kolofíkovo nábřeží 51, Opava, 200,- Kč/noc 

1 autobus Park hotel Opava,  Lípová 105/2, Předměstí, Opava, se snídaní, 350,- Kč/noc 
5 autobusů Kolej SLU, Vávrovická 44, 747 07 Opava, 280,- KČ/noc 

do naplnění kapacity, stravování v jídelně Mendelova gymnázia. Počet míst bude upřesněn.  

 
    Ubytování a stravování pro spoluautory prací 

    

Ubytovací 
zařízení 

ubytování/osoba 
a noc 

snídaně/osoba 
a den 

oběd/ 
osoba 
a den 

večeře v 
pátek/ 
osoba 

večeře v 
sobotu/ 
osoba 

svačina/osoba 
a den 

celkem 
za osobu 
a pobyt 

Domov 
mládeže 200 50 100 100 200 30 1060 

Park hotel 350 0 100 100 200 30 1260 

Kolej SLU 280 50 100 100 200 30 1220 

 

Poplatek za stravování a ubytování spoluautorů bude vybírán hostitelskou školou.  

 

10. Doprovodný program – setkání s bývalými účastníky SOČ v pátek večer 14. 6., večerní 

program v sobotu 15 6., nedělení dopolední program – exkurze, výlety. Podrobnou nabídku a 

možnost registrace naleznete v červnu (termín bude upřesněn) na webu školy. 
 

Kontakty:  

Mgr. Monika Klapková      Ing. Miroslava Fatková 

ředitelka školy a předsedkyně    Talentcentrum NIDV 

organizačního výboru 41. CP SOČ     tel.: 733 125 984, 222 122 210 

tel.: 555 557 412      e-mail: fatkova@nidv.cz 

e-mail: klapkova@mgo.opava.cz      

 
 

mailto:fatkova@nidv.cz
mailto:klapkova@mgo.opava.cz

