
Dějepisná olympiáda pro ZŠ a VG – krajské kolo 
 

Pozvánka a organizace 
 

Letošní 50. ročník se z důvodu epidemiologické situace v ČR uskutečňuje pouze on-line formou. 
 

Téma: Labyrintem barokního světa (1556 – 1781) 
 

Termín soutěže: ve středu 17.03. 2021 
 

Forma: Soutěžící bude vyplňovat test, který je vytvořen na platformě GOOGLE FORMS (dopisuje se pouze 

do vyhrazených políček). 

Čas: Otevření testu v 09:00 hod. a jeho uzavření v 10:45 hod. 

[90 minut = test + 15 minut = administrace (otevření testu, vyplnění jména, příjmení a adresy školy 

a odeslání)]. 

Odkaz k testu: Byl odeslán na e-mail soutěžícího. 

Tento odkaz si vyzkoušejte dříve. Do středy 17:03. 2021 do 09:00 hod. uvidíte pouze nadpis: „Dějepisná 

olympiáda, krajské kolo, I. kategorie“ = překontrolujte si kategorii). Od 09:00 hod. bude test zpřístupněn 

a v 10:45 hod. bude opět uzavřen. Pozor!!! Je důležité po otevření testu vyplnit JMÉNO, PŘÍJMENÍ 

a ADRESU ŠKOLY. Po vyplnění testu nesmíte zapomenout potvrdit „ODESLAT“. Test můžete odeslat 

pouze jednou. 
 

Hodnocení: Jako prvním a hlavním kritériem je počet dosažených bodů z testu. Dalším kritériem je dosažení 

více bodů z rozřazovací otázky. 

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

Výsledky: Výsledková listina bude zveřejněna na stránkách: www.ddmcb.cz / Soutěže / Dějepisná olympiáda. 
 

Postup: Do ústředního kola postupuje z každého krajského kola vždy vítěz a dále nejlepší řešitelé z celé 

republiky, které vybere porota ÚK podle počtu získaných bodů, bez ohledu na zastoupení krajů. 
 

Organizační problémy: S těmito problémy se obracejte na Bc. L. Doležala, mobil: 603 317 009, 

e-mail: dolezal@ddmcb.cz. 

Technické problémy: S těmito problémy se obracejte na E. Trkolu, mobil: 602 131 977, 

e-mail: e.trkola@ddmcb.cz. 
 

V příloze naleznete: 

- Prezenční listinu = překontrolujte si uvedené údaje pod svým jménem. Pokud v nich naleznete chybu, 

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

- Pročtěte si přiložený krátký manuál, abyste předešli případným zmatkům. 
 

 

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 

www.ddmcb.cz 
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