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Dějepisná olympiáda
47. ročník - 2017/2018

propozice

Tematické zaměření ročníku: „To byla první republika aneb Československo v letech 1918 - 1938“
Soutěž je určena žákům 8. a 9. ročníků základních škol, 3. a 4. ročníků osmiletých gymnázií
a 1. a 2. ročníků šestiletých gymnázií a je jednotná pro celé území České republiky.
Postupová kola, termíny jejich konání:
školní
kola

6. – 24. 11. Testy pro školní kolo
2017
z důvodu utajení úloh
NELZE žákům zadat jako
samostatnou domácí práci,
ale pouze jako test pod
dohledem pedagoga ve
vymezeném čase.

okresní
kola

16. – 17. 1. Přesný termín v rozmezí
2018
16. – 17. 1. 2018 a místo
konání stanoví příslušné
út – st
oddělení krajského úřadu
(KÚ), resp. organizace jím
pověřená po dohodě
s okresní komisí DEO.

krajská
kola

Škola zašle předsedovi okresní komise, případně
krajskému koordinátorovi seznam žáků navržených
k postupu do okresního kola. Do okresního kola
postupuje vždy vítěz a dále žáci, kteří dosáhli alespoň
60 % z maximálního počtu bodů (úspěšní řešitelé), a
to maximálně 3 z jedné školy (včetně vítěze).
Organizátor okresního kola omezí v případě potřeby počet
postupujících žáků podle počtu bodů tak, aby nepřesáhl
40 účastníků.
Organizátor okresního kola zašle předsedovi krajské
komise, případně krajskému koordinátorovi, seznam žáků
navržených k postupu do krajského kola. Do krajského
kola postupuje vždy vítěz a dále žáci, kteří dosáhli
alespoň 60% z maximálního počtu bodů (úspěšní
řešitelé). Organizátor krajského kola omezí v případě
potřeby počet postupujících žáků podle dosažených bodů
tak, aby nepřesáhl 30 účastníků.
Do ústředního kola postupuje z každého krajského kola
vítěz a dále nejlepší řešitelé z celé republiky, které
vybere porota ústředního kola podle počtu získaných
bodů, bez ohledu na zastoupení krajů, a tak, aby celkový
počet účastníků ústředního kola nepřesáhl 35.

20. – 21. 3. Přesný termín v rozmezí
2018
20. – 21. 3. 2018 a místo
konání stanoví KÚ, resp.
út - st
organizace jím pověřená po
dohodě s krajskou komisí
DEO.
celostátní 21. – 25. 5. Organizátor krajského kola zašle nejpozději do 6. 4. 2018 na adresu tajemnice
kolo
2018
soutěže seznam všech účastníků krajského kola s dosaženým počtem bodů u
každého účastníka.
po - pá
U 5 nejlepších účastníků uveďte:
 ADRESU BYDLIŠTĚ A ŠKOLY
 KONTAKTNÍ ÚDAJE NA SOUTĚŽÍCÍ (e-mail, telefon)
 KONTAKTNÍ ÚDAJE NA UČITELE, KTERÝ ŽÁKA NA OLYMPIÁDU
PŘIPRAVOVAL (e-mail, telefon)
K seznamu prosím přiložte kopie 5 nejlepších testů.
Podklady je možné zaslat písemně nebo elektronicky (např. oskenované). Tajemnice
soutěže kontaktuje vybrané soutěžící a zašle jim pokyny nutné pro vypracování písemné
práce a další informace k celostátnímu kolu.
Téma písemné práce je Osobnost mého regionu z období první republiky.
Vypracování písemné práce je podmínkou účasti v celostátním kole. Práci je
potřeba zaslat tajemnici soutěže v digitální podobě prostřednictvím služby
www.uschovna.cz (pokud nebude uvedeno jinak) do 10. 5. 2018. Poštou v písemné
podobě nejpozději do 14. 5. 2018. Je nutné, aby obě verze písemné práce byly
totožné.
Výsledky OK a KK, které neproběhnou v termínu povoleném celostátním garantem soutěže, nebudou
akceptovány (pozdní konání soutěže jednak není regulérní vzhledem k možnosti zjistit si řešení, navíc zdržuje
organizátory následujících kol).
Ústřední kolo DEO trvá 5 dní. Přesné místo konání i ubytování bude soutěžícím včas sděleno.
http://www.talentovani.cz/dejepisna-olympiada

Důležité upozornění
Z důvodu regulérnosti soutěže prosíme o dodržení jednotných termínů stanovených v propozicích. V případě
opodstatněné změny termínu okresního či krajského kola nahlaste vše tajemnici soutěže! Nejpozději do 10 dnů
po skončení termínu stanoveného pro dané kolo v propozicích bude správné řešení zveřejněno na webu
www.talentovani.cz/dejepisna-olympiada, kde si je budou moci přečíst všichni žáci z celé
republiky! Prosím nesdělujte správné řešení před skončením termínů pro konání jednotlivých kol
a nezveřejňujte je na webu dříve, než bude vše zveřejněno oficiálně.

Organizace soutěže
Soutěž je dobrovolná, určená zájemcům o historii. Ve všech kolech řeší soutěžící zadané úkoly samostatně
pod dohledem soutěžní komise (pedagoga) v časovém rozpětí max. 90 minut. Utajení textů úloh je nezbytnou
podmínkou regulérnosti soutěže. V průběhu všech kol soutěže není povoleno používat dějepisné atlasy,
žádnou jinou literaturu ani učebnice.
Elektronickou přihlášku může vyplnit a zaslat soutěžící, rodič či vyučující, který soutěžícího na soutěž připravoval.
Přijetím elektronické přihlášky je soutěžící na olympiádu závazně přihlášen.
Soutěžící, který se ÚK DEO nezúčastní v plném časovém i programovém rozsahu, se nebude moci umístit na
některém z laureátských míst.
Prosíme, přikládejte k seznamu postupujících soutěžících rovněž údaj o celkovém počtu všech účastníků
daného kola a procento úspěšnosti. Je to pro nás důležitý údaj. Děkujeme!
Doporučená literatura
školní kolo: Učebnice dějepisu pro II. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia se schválenou doložkou MŠMT
okresní kolo: AUGUSTA, P., HONZÁK, F.: Československo 1918-1938, Praha, Albatros 1992,
ISBN: 80-00-00311-2
+ literatura předchozího kola
krajské kolo: KUKLÍKOVI, J. a J., 2005. Dějepis 4., Nejnovější dějiny. Praha: SPN. ISBN: 80-7235-175-3
(str.: 7 - 62)
+ literatura předchozích kol
ústřední kolo: BĚLINA, P. A KOL., 1992 a další vydání. Dějiny zemí koruny české II. Praha: Paseka.
ISBN: 80-85192-30-6 (hlava IV., str.: 148 – 200)
+ literatura předchozích kol

POZNÁMKA: OKRESNÍ KOLO = OBVODNÍ KOLO

Kontaktní adresa:
Mgr. Alena Charamzová ml.
Dům dětí a mládeže Praha 2
Slezská 920/21, Praha 2, 120 00
tel.: 721 980 001, 222 251 586
e-mail: alena.charamzova2@ddm-ph2.cz
http://www.ddm-ph2.cz/souteze-dejepisna-olympiada

http://www.talentovani.cz/dejepisna-olympiada

