Usmernenie ku školským kolám Olympiády ľudských práv
23. ročník, školský rok 2020/2021
Celoštátna komisia Olympiády ľudských práv (ďalej “CK OĽP”) a IUVENTA ─ Slovenský inštitút
mládeže reagujú na aktuálne platné protipandemické opatrenia vypracovaním Usmernenia
ku školským kolám Olympiády ľudských práv určeného pre školy, okresné úrady v sídle kraja
a poverené centrá voľného času. Pri vypracovaní pokynov sme brali do úvahy zložité
podmienky realizácie súťaží v tomto období, a preto prichádzame s viacerými možnosťami
uskutočnenia kôl. Naše riešenia majú za cieľ zachovanie a zrealizovanie súťaže v pôvodných
termínoch v zmysle platného Termínovníka kôl POPS napriek nepriaznivej epidemiologickej
situácii v SR a vychádzajú z Propozícií XXIII. ročníka OĽP a Organizačného poriadku OĽP, ktorý
je v súlade so smernicou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
č. 23/2017 o súťažiach.

1. ŠKOLSKÉ KOLÁ: do 11. decembra 2020
PREZENČNE, DIŠTANČNE ALEBO VYSTAVENÍM PRIHLÁŠKY – HLAVNÉ JE ZAČAŤ!
1.1 Školských kôl sa zúčastňujú všetky žiačky a všetci žiaci, ktorí prejavia o súťaž záujem.
Školské kolo organizuje príslušná predmetová komisia spoločenskovedných predmetov, pre
túto súťaž, školská komisia OĽP (ďalej „ŠK OĽP“). Na jej návrh riaditeľ/riaditeľka školy poverí
zodpovednú osobu, učiteľa/učiteľku riadením a koordinovaním súťaže.
1.2 Celoštátna komisia OĽP (ďalej „CK OĽP“) odporúča zapojiť do prípravy a realizácie
školského kola (formy, obsahu, práce poroty, sprievodných nesúťažných podujatí a pod.)
žiačky a žiakov. CK OĽP povzbudzuje žiačky a žiakov k iniciatívnemu prístupu.
1.3 Formu a obsah školského kola stanoví škola a ŠK OĽP najmä s ohľadom na platné
protipandemické opatrenia. Môže ísť o prezenčnú formu s malými skupinami osôb pri
dodržaní protipandemických opatrení) alebo dištančnú formu (s využitím platformy, ktorú
máte k dispozícii, napr. EduPage a pod., zohľadnite prosím aj domáce digitálne možnosti
žiačok a žiakov a v nevyhnutnom prípade im vyjdite v ústrety so školským digitálnym
zariadením). Obsahovo CK OĽP odporúča napr. test, diskusiu s demokratickou voľbou
postupujúcej alebo postupujúceho, napísanie úvahy a pod. Námietky na priebeh súťaže
možno adresovať predsedovi/predsedníčke ŠK OĽP priebežne a najneskôr bezprostredne po
vyhlásení výsledkov školského kola. Predseda/predsedníčka ŠK OĽP na mieste rozhodne
o spôsobe vybavenia námietky.
1.4 Do krajského kola postupuje zo školského kola z každej školy len 1 žiak alebo 1 žiačka.
Ak škola neorganizuje školské kolo OĽP a žiak/žiačka má individuálny záujem o účasť na
krajskom kole OĽP, škola potvrdí prihlášku žiaka/žiačky individuálne. V nevyhnutnom prípade
možno kontaktovať predsedu/predsedníčku krajskej komisie OĽP (ďalej „KK OĽP“).
Predseda/predsedníčka KK OĽP má právo odmietnuť prihlášku do KK OĽP pri nedodržaní
termínu prihlasovania.
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1.5 Školské kolá sa uskutočnia do 11. decembra 2020. Všetky prihlášky do krajského kola
musia byť doručené na adresu predsedu/predsedníčky príslušnej KK OĽP do 18. decembra
2020 (ak nie je určené inak) a to buď listom alebo naskenované emailom. Po tomto termíne
nemusia byť prihlášky akceptované. Prihláška do krajského kola bude dostupná na webových
sídlach http://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Olympiady-a-sutaze/OLP.alej
a http://www.olp.sk/.

Skratky:
CK OĽP : Celoštátna komisia Olympiády ľudských práv
IUVENTA : IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže
KK OĽP : Krajská komisia/krajské komisie Olympiády ľudských práv
MŠVVaŠ SR : Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
OĽP : Olympiáda ľudských práv
SR : Slovenská republika
ŠK OĽP : školská komisia Olympiády ľudských práv
SŠ: stredná škola, stredné školy
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