
Dějepisná olympiáda pro SŠ – okresní kolo 
Pozvánka a organizace 

 

Letošní ročník se z důvodu epidemiologické situace v ČR uskuteční on-line formou. 

Termín soutěže: v úterý 19.1. 2021 v 09:00 hodin (v tento čas budou na Váš e-mail odeslány podrobné 

pokyny k soutěži s interaktivním testem pod názvem OK-DO-SS) 

Forma: - Soutěžící bude vyplňovat interaktivní PDF soubor (dopisuje se pouze do vyhrazených políček). 

- Z tohoto důvodu je nutné, abyste si na svém zařízení, na kterém budete soutěžit, vyzkoušeli, zda jste 

schopni interaktivní PDF otevřít a vyplnit. 

Nápověda: Interaktivní PDF lze otevřít a editovat na PC s Windows 10 v prohlížečích Microsoft Edge nebo 

Google Chrome (na jiných platformách si ověřte funkčnost sami). 

Čas: 90 minut (samotný test) + 10 minut na administraci (otevření e-mailu; stažení PDF souboru, jeho otevření, 

uložení a odeslání opět e-mailem v příloze z uvedené adresy soutěžícího na přihlášce na e-mail 

organizátora: originál - dolezal@ddmcb.cz a kopii - mstoudek@gymceska.cz). Uzavření testování 

v 10:40 hodin. 

Organizační problémy: S organizačními problémy se obracejte na e-mail: dolezal@ddmcb.cz. 

Technické problémy: S technickými problémy se nejprve obraťte na svého vyučujícího. V případě dalších 

dotazů jsme vám k dispozici na e-mailu: mkotlas@gymceska.cz. 

Hodnocení: Jako první a hlavní kritérium je počet dosažených bodů v testu. Při shodě bodů budeme přihlížet 

k času odeslání vypracovaného testu zpět organizátorovi (lépe se umístí ti, kteří odevzdají test za 

kratší dobu). 

Ostatní: Opožděné zapojení do soutěže není důvodem prodloužení časové dotace testu. 

 

P.S.: 

- Pročtěte si prezenční listinu a u svého příjmení si překontrolujte všechny uvedené údaje. Pokud v nich 

naleznete chybu, volejte na mobil: 603 317 009 nebo pište na e-mail: dolezal@ddmcb.cz. 

 

S přáním příjemného dne 

 
Bc. Luděk Doležal 

Oddělení vzdělávání a dramatické 

e-mail: dolezal@ddmcb.cz 

tel.: +420 386 447 317 

mobil: +420 603 317 009 

 

 
 

Dům dětí a mládeže 

U Zimního stadionu 1 

370 01 České Budějovice 
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