STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST
42. ročník - 2019/2020
Středoškolská odborná činnost (SOČ) je dobrovolná zájmová činnost žáků všech typů středních škol, případně i
talentovaných žáků základních škol. Výsledkem SOČ je samostatně vypracovaná práce nebo učební pomůcka,
která je předkládána k odbornému posouzení a následně je obhajována před odbornou porotou.

HARMONOGRAM 42. ROČNÍKU SOČ
Školní přehlídky SOČ: únor - březen 2020
Okresní přehlídky SOČ: březen - duben 2020
Krajská přehlídka SOČ: duben - 15. květen 2020
Celostátní přehlídka SOČ: 12. – 14. 6. 2020, Střední škola technická, Most, Dělnická 21, Velebudice, 434 01 Most
Okresní kolo (okres Blansko, Brno – venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo)
Datum konání: pondělí 23. března 2020
Místo konání: Gymnázium Brno, Křenová 36
Prezence: od 8:15 hodin
Předpokládané ukončení: podle počtu soutěžících v jednotlivých kategoriích.
Do okresního kola SOČ mohou postoupit v každém oboru dvě práce ze školního kola. Dále je možný v daném
oboru postup třetí práce, pokud v minulém školním roce v oboru vyhrála v krajském kole práce z této školy a čtvrté
práce, pokud v daném oboru postoupila práce z této školy do celostátní přehlídky SOČ (mimo vítěze v krajském
kole). Konkrétní informace jsou zveřejněny na webu www.chces-soutezit.cz, u soutěže SOČ.
Informace o přihlašování najdete na www.soc.cz v sekci jak se přihlásit. Přihláška bude otevřena ve druhé polovině
ledna 2020 na http://soc.nidm.cz/prihlaska. Školní garanti obdrží přístupové heslo do databáze po odeslání
přihlášky, proto je třeba v přihlášce uvést e-mail školního garanta.
Zároveň přihlaste postupující do okresního kola výhradně prostřednictvím webu http://www.chces-soutezit.cz.
Tyto dva systémy nejsou bohužel kompatibilní, je třeba tedy přihlásit žáky do každého systému zvlášť.
Pozor novinka! V letošním ročníku SOČ není třeba v Jihomoravském kraji vypracovanou práci SOČ před
okresním kolem vytisknout a nechat svázat. K zařazení do soutěže stačí práci nahrát na web www.soc.cz .
Je ovšem nutno odevzdat/doručit všechny části webové přihlášky (A, B, C). Část C se vygeneruje až po
nahrání práce a uzavření přihlášky - zde je třeba potvrdit postup práce ze školního kola. Na titulní straně
přihlášky je nutný podpis autora/ů práce a u nezletilých studentů podpis zákonného zástupce. Bez těchto
náležitostí nebude práce do okresního kola přijata.
Tisk a svázání práce SOČ bude vyžadováno až při postupu práce SOČ do krajského kola!!!
Za tímto postupem je snaha šetřit náklady na tisk a vazbu.
Uzávěrka přihlášek ke 25.2.2020, přihlášky prosím doručte na tuto adresu:
Středisko volného času Lužánky, Lidická 50 602 00 Brno; na obálku napište „SOČ“
Soutěžící, kteří ještě nedovršili 18 let, si po soutěži převezme pedagogický doprovod nebo jeho zákonný zástupce.
Mgr. Zdeňka Antonovičová, tajemnice soutěže
Lužánky – středisko volného času Brno, příspěvková organizace
Lidická 50, 658 12 Brno
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