
 

 
 
 
 
 
 

 
Autorům prací SOČ 
Organizátorům školních a okresních kol SOČ 

V Prostějově dne 23. října 2013 
Informace k okresním kolům SOČ 
 
Školní kola by měla proběhnout v březnu a okresní kola SOČ by se měla uskutečnit v termínu  7. – 25.4.2014. 
bližší údaje o termínu a místu konání okresních kol a další informace získáte od garantů okresních kol: 
Mgr.Trávníčková, Dům dětí a mládeže,Tř. 17. listopadu 47, 771 74  Olomouc – pro okres OL 
Ing. Jestrebský, SportCentrum,  pracoviště Vápenice 9, 796 01 Prostějov – pro okres PV 
Mgr.Kolomazníková, Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov,, Bezručova 12, 750 02  Přerov - pro okres PR 
Mgr. Marková, DDM - Vila Doris a PC, 17. listopadu 2, 787 01  Šumperk –pro okres SU 
Mgr. Svoboda, Gymnázium Jeseník, Komenského 281, 790 01  Jeseník – pro okres JE 
 
Přihlášky se podávají vyplněním webového formuláře na https://socv2.nidm.cz, který bude zpřístupněn od ledna 
2014, zde se také odevzdávají práce v elektronické podobě. Prostudujte si pokyny na www.soc.cz v sekci Od 
přihlášky k obhajobě. V této sekci najdete také nabídku témat a konzultantů z různých oborů. Je možné také využít 
nabídek v rámci projektu: 
Perun http://www.talnet.cz/projekt-perun ,   Otevřená věda http://data.otevrenaveda.projekty.avcr.cz/   
nebo Badatel www.badatel.upol.cz/ .  
Partneři SOČ Olomouckého kraje vypisují dvě témata s cílovou odměnou 10000 Kč pro vítěze krajského kola, leták 
s nabídkou je přiložen do každé brožury SOČ distribuované na školy. 
 
Pokud se chcete dozvědět více o formálních požadavcích na úpravu práce SOČ než je na stránkách www.soc.cz,  
můžete využít šablonu na stránkách Sdružení na podporu talentované mládeže http://snptm.cz v sekci Další materiály, 
případně je možné si dojednat uspořádání semináře „Jak psát SOČ“ na vaší škole s garantem krajského kola na 
laznaj@szdravpv.cz (přednostně úterý dopoledne). 
 
Informace ke krajskému kolu SOČ 
 
Krajské kolo proběhne  ve středu 14. května 2014 v prostorách Pedagogické fakulty Univerzity Palackého 
v Olomouci, Žižkovo nám. 5. Slavnostní zahájení proběhne v 10.00 hod., prezence soutěžících bude probíhat 
od 8.00 hod.  
 
Práce do krajského kola zasílejte na adresu pořadatele – SportCentrum DDM Prostějov, odloučené pracoviště 
Vápenice 9, 796 01 Prostějov, ihned po vyhodnocení okresních kol, nejpozději ale do pondělí 5. května 2014.  
 
Práce předkládejte ve dvou tištěných exemplářích s pevnou vazbou a titulní stranou podle vzoru uveřejněného na 
http://www.soc.cz/vzory-uvodnich-stran-prace-soc, k práci přiložte vytištěnou a podepsanou webovou přihlášku, podle 
pokynů uvedených  na www.soc.cz. Doporučeno je přiložení nezávislého oponentského posudku. 
 
Do krajského kola postupuje automaticky vítězná práce okresního kola v každém oboru a práce z druhého místa , pokud 
ji k postupu doporučí hodnotící porota.  Případná účast prací z dalšího pořadí je možná  po osobní dohodě s garantem 
SOČ, RNDr. Janem Láznou, tel. 732109933, e-mail laznaj@szdravpv.cz v případě neobsazení kategorie pracemi 
z jiných okresů. 
 
 
 
 
   RNDr. Jan LÁZNA                                                                            Ing.Ondrej JESTREBSKÝ 

-------------------------                                                                          ------------------------------------ 
                 garant SOČ                                                                                               za SportCentrum 
 
Partneři SOČ  
Olomouckého kraje:  

SPORTCENTRUM dům dětí a mládeže PROSTĚJOV 
Olympijská 4, 796 01 Prostějov, tel.: +420 582 332 297, +420 582 344 125 (Vápenice) 
e-mail: sportcentrum@sportcentrumddm.cz, web: www.sportcentrumddm.cz 
 


