
Aktualizované informace k 50. ročníku (školní rok 2020/2021)
soutěže Dějepisná olympiáda pro okres Brno – město: 

Tematické zaměření ročníku:
„Labyrintem barokního světa (1556 – 1781)“.

Soutěž je rozdělena do dvou kategorií:
I. kategorie je určena žákům 8. a 9. ročníků základních škol, 3. a 4. ročníků osmiletých gymnázií a

                 1. a 2. ročníků šestiletých gymnázií. 
II. kategorie je určena žákům 1. - 4. ročníků středních škol, 5. - 8. ročníků osmiletých gymnázií a

                  3. - 6. ročníků šestiletých gymnázií. 
Je dobrovolná a jednotná pro celé území České republiky.

V případě epidemických opatření se budou okresní a krajská kola konat distančně.

Školní kola proběhnou od 9. 11. do 30. 11. 2020, o konkrétním termínu rozhoduje škola. 
Testy je třeba zpracovat pod dohledem člena soutěžní komise ve vymezeném čase (maximálně 90 minut). 
Při testu ŠK není povoleno používat jakékoliv studijní materiály. 

Doporučená studijní literatura pro obě kategorie a všechna soutěžní kola je uvedena v propozicích soutěže. 

Výsledkovou listinu vyplní organizátor školního kola do systému soutěží na https://chces-soutezit.cz. 
nejpozději do 11. prosince 2020. V případě vyššího počtu soutěžících ve školním kole stačí jmenovitě uvést pouze 
tzv. úspěšné řešitele nebo pět nejúspěšnějších žáků. Pokud se na 1. místě umístí více žáků se stejným bodovým 
ohodnocením, je třeba rozhodnout, který z nich postoupí do okresního kola. Případné další postupující určuje porota 
s přihlédnutím k možné kapacitě prostor a dosaženému počtu bodů ve školním kole. Seznam žáků, vybraných pro 
postup do okresního kola, bude zveřejněn na https://chces-soutezit.cz od 18. prosince 2020. 

Okresní kolo 
Pro I.kategorii se bude konat 18. ledna 2021, pro II. kategorii - 14. ledna 2021. Obě kategorie se uskuteční 
distančně. Prezence - přihlášení soutěžících od 8.45 hod.(zahájení prezence) do 9:00. 
Soutěžící se mohou okresního kola zúčastnit online dle aktuální epidemiologické situace z domu nebo ze školy.
Pozvánky do okresního kola budou zaslány vyučujícím, kteří na výše uvedeném webu založili školní kolo.
Seznam postupujících žáků bude uveřejněn na webu https://www.chces-soutezit.cz, zde bude také zveřejněna ke 
stažení pozvánka do okresního kola. Prosíme organizátory školních kol o předání informací vybraným postupujícím. 

Krajské kolo 
se uskuteční 17. března 2021 (I. kategorie) a 18. března 2021 (II. kategorie) od 8.30 hod. (zahájení prezence) do 
cca 13.00 hod. ve Středisku volného času Lužánky, Lidická 50 v Brně. 
Do krajského kola postupují vítězové okresních kol, další soutěžící budou vybráni porotou KK podle počtu získaných 
bodů v okresním kole. 
Seznam postupujících soutěžících bude zveřejněn na https://www.chces-soutezit.cz od 11. února 2021. 
Pozvánky do krajského kola budou zaslány vyučujícím, kteří na výše uvedeném webu založili školní kolo.

Celostátní (ústřední) kolo 
se bude konat ve dnech 23. –  26. 5. 2021, pedagogický doprovod soutěžících z Jihomoravského kraje z Brna do 
místa konání a zpět zajistí pověřený pracovník SVČ Lužánky. 

Mgr. Zdeňka Antonovičová, tajemnice KK DO


