
 
Soutěž v programování 

krajské kolo Praha 

Termín soutěže 

Pátek 17. dubna 2015 
Vyhlašovatel 

Magistrát hl. m. Prahy z pověření MŠMT ČR 
Pořadatel  

Dům dětí a mládeže Praha 2, 

Stanice techniků Vyšehrad 
128 00 Praha 2, Vratislavova 15 

Organizační štáb 
Ředitel soutěže – Jiří Olmer - STV Praha 2, tel. 224 920 805, e-mail: 

jiri.olmer@ddm-ph2.cz  
Porota 

Předseda poroty: Jiří Olmer - ÚP SP 

Členové poroty: dle nominace obvodů + odborní vedoucí STV 
Soutěžní kategorie 

Programovací jazyky žáci - určená pro žáky ZŠ a žáky odpovídajících 
ročníků víceletých gymnázií.  

Programovací jazyky mládež - určená pro žáky SŠ do 19 let včetně.  

Aplikační Software - tvorba webu - určená pro studenty SŠ do 19 let 
včetně a žáky ZŠ  

Aplikační Software - kancelářské aplikace - určená pouze pro žáky ZŠ a 
odpovídajících ročníků víceletých gymnázií 

Výpočetní technika a vývojová prostředí 
Pořadatel zajistí počítače typu PC s OS Win7 a vývojovým prostředím MS Visual 

Studio 2010, Sun NetBeans, Eclipse, MS Office 2010. Další programy podle 

požadavků soutěžících je možno nainstalovat den před soutěží (ve čtvrtek 16.4.) 
15-19 hodin.  

Ze soutěže budou vyloučena řešení, která budou obsahovat knihovny nevytvořené 
v průběhu soutěže. Výjimku tvoří knihovny, které jsou standardní součástí 

vývojového prostředí nebo jazyka, případně knihovny odsouhlasené porotou před 

zahájením soutěže. 
Soutěžní úlohy 

dodá ÚP SP a jsou včetně způsobu vyhodnocení jednotné pro celou ČR. 

Nominace 

Nominace na Krajské kolo Soutěže v programování byla provedena na základě 
výsledků obvodních kol. 

Vybavení soutěžících 
Psací potřeby, svačina. 

Protesty 

Protesty přijímá předseda poroty e-mailem do 24 hodin od zveřejnění oficiální 
výsledkové listiny na http://www.ddm-ph2.cz/souteze-soutez-v-programovani 

Ceny, odměny a postup 
Soutěžící, kteří se umístili na 1. až 3. místě, obdrží na slavnostním vyhlášení 

diplom s vyznačením umístění a věcný dar. Ostatní soutěžící obdrží diplom. 
Úspěšnými řešiteli jsou soutěžící, kteří se v příslušné kategorii umístí na 1.- 

3.místě dále pak soutěžící, kteří získají alespoň 60% úspěšnosti z celkového 

bodového zisku. 
Místo soutěže a stravování 

Dům dětí a mládeže Praha 2, 
Stanice techniků Vyšehrad 

128 00 Praha 2, Vratislavova 15 

Cestovné 
se na soutěži v Praze neproplácí. 

Program  

8:30 – 9:00 Prezence  

9:00 Zahájení soutěže 

9:15 – 13:15 Soutěž 

12:00- 12:45  Oběd porota 

13:15- 13:45  Oběd soutěžící 

18. – 23.4. Hodnocení úkolů porotou 

24.4. Zveřejnění oficiální výsledkové listiny 

10. 6. 2015 Slavnostní vyhlášení výsledků v DDM 

 

Přihlášky s uvedením jména a programovacího prostředí vyplňte na 

http://www.stv.cz/soutez/formsou.html nebo pošlete e-mailem na 
stv@ddm-ph2.cz do 10. 4. 2015. 
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