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Informace ke krajskému kolu soutěže v Programování ve školním roce 
2018/2019
 
Termín konání: sobota 27. 4. 2019 

Soutěž bude probíhat v těchto kategoriích:
1. Programování Žáci (žáci ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, postup z okresního kola)
2. Programování Mládež  (žáci  SŠ, postup z okresního kola)
3. Programování  webu  ( bez  rozdílu věku, do 19 let včetně, postup ze školního kola)
4. Programování mikrořadičů  (určená pro žáky ZŠ a SŠ do 19 let včetně, soutěžící během krajského i 

ústředního kola používají vlastní hardware a vývojové prostředí. Tato kategorie není v systému 
Excelence zařazena)

Všechny kategorie budou probíhat v jednom dni na jednom místě. 

Místo konání: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, pavilon Q, učebna Q07

Přihlašování: prostřednictvím webu www.chces-soutezit.cz . Uzávěrka přihlášek (mimo kategorii 1 a 2, kde 
proběhlo okresní kolo) je 1.4. 2019

Účastnický poplatek: 200 Kč (za každého soutěžícího), zahrnuje oběd, občerstvení, organizační výdaje.
Bude vybírán hotově proti příjmovému pokladnímu dokladu při prezenci.

Jízdné: bude soutěžícím proplaceno na základě předložených jízdenek

Účastníci:  min. 1 soutěžící z každé přihlášené školy do kategorií  programování webu  a Programování 
mikrořadičů, další  soutěžící budou pozváni dle kapacity učeben organizátora.
V kategorii Vyšší programovací jazyky je dán postup do krajského kola postupovým klíčem z okresního kola. 

Prezence:  8:00– 8:30

Harmonogram soutěže 

8:00 – 8:30– prezence – všechny kategorie
8:30 – 8:45 – kontrola nastavení PC
8:45 – 12:45 –  vlastní soutěž 
12:45 – 16:00 – hodnocení všech kategorií
16:15 – předpokládaný konec 

Tento harmonogram je pouze informativní, reálná časová náročnost záleží na počtu přihlášených účastníků a 
požadavcích na zpracování soutěžních úloh z ústřední komise.

http://www.chces-soutezit.cz/
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Technické informace pro soutěžící

Informace pro soutěžící v kategoriích Programování Žáci, Mládež a Programování webu

Nároky na techniku pro kategorie Programování Žáci, Mládež a programování webu: 
pokud nebude mít soutěžící svůj počítač, je třeba o tom neprodleně informovat organizátora krajského kola – do 
18. dubna 2019, 14 hodin) a uvést prostředí, ve kterém bude účastník pracovat.  Po tomto termínu nelze zajistit 
nainstalování požadovaného prostředí.
V kategorii programování webu jsou v tomto roce povoleny tyto technologie: 

 Při řešení můžete používat frontendové technologie HTML, CSS a JavaScript. Při řešení není povoleno 
používat žádné javascriptové knihovny (ani knihovnu jQuery jako v předchozích letech). Všechny zdrojové
kódy musíte napsat sami v průběhu soutěže. Preprocesory zdrojového kódu (jako např. Babel nebo 
Typescript) jsou povoleny, odevzdávejte pak jak vámi napsaný vstupní kód, tak i vygenerovaný výsledek. 

Mail na organizátora pro upřesnění prostředí: ing. Ludmila Brestičová: brest@mendelu.cz

Informace pro soutěžící v kategorii Programování mikrořadičů:

Pro účast v krajském kole v kategorii Programování mikrořadičů si soutěžící s sebou do krajského kola musí
přinést následující součástky a hardware:

 * 3x LED žlutá (např. 
 https://arduino-shop.cz/arduino/1033-led-dioda-zluta-5mm-1434544366.html) 
 * 3x LED červená (např. 
 https://arduino-shop.cz/arduino/1031-led-dioda-cervena-5mm-1434543966.html) 
 * 3x LED zelená (např. 
 https://arduino-shop.cz/arduino/1032-led-dioda-zelena-5mm-1434544279.html) 
 * 3x LED modrá (např. 
 https://arduino-shop.cz/arduino/1035-led-dioda-modra-5mm-1434544540.html) 
 * 4x tlačitko (např. 
 https://arduino-shop.cz/arduino/1253-mikrospinac-6x6x6-mm-tlacitko-1459621295.html) 
 * 2x posuvný spínač (např. 
 https://arduino-shop.cz/arduino/3136-posuvny-spinac-na-dps-ss12d00g4.html) 
 * alfanumerický LCD, alespoň 2x16 znaků, paralelní nebo I2C (např. 
 https://arduino-shop.cz/arduino/1570-iic-i2c-display-lcd-1602-16x2-znaku-lcd-modul-modry-

1487765909.html 
 nebo 
 https://arduino-shop.cz/arduino/990-arduino-display-zluty-16x2-znaku-1427786498.html) 
 * další součástky nutné pro zapojení - odpory, kapacitory, vodiče (např. 
 https://arduino-shop.cz/arduino/1082-baleni-rezistoru-30-druhu-celkem-600-kusu-1442860789.html 
 a https://arduino-shop.cz/arduino/931-100ks-vodice-20cm-1421352396.html) 
 * nepájivé pole (např. 
 https://arduino-shop.cz/arduino/1226-nepajive-pole-400-kontaktu-1458404875.html) 

Mgr. Zdeňka Antonovičová, tajemnice soutěže


