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STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST 
 
41. ročník - 2018/2019 
 

Středoškolská odborná činnost (SOČ) je dobrovolná zájmová činnost žáků všech typů středních škol, případně i 
talentovaných žáků základních škol. Výsledkem SOČ je samostatně vypracovaná práce nebo učební pomůcka, 
která je předkládána k odbornému posouzení a následně je obhajována před odbornou porotou. 
 

HARMONOGRAM 41. ROČNÍKU SOČ 
 
Školní přehlídky SOČ: únor - březen 2019 
 

Okresní přehlídky SOČ: březen - duben 2019 
 

Krajská přehlídka SOČ: duben - 15. květen 2019 
 

Celostátní přehlídka SOČ: 14. – 16. 6. 2019, Mendelovo gymnázium, Opava, Komenského 397/5, 746 01 Opava 
 

Okresní kolo (okres Blansko, Brno – venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo) 
 
Datum konání: úterý 19. března 2019 
 

Místo konání: Gymnázium Brno, Křenová 36 
 

Prezence: od 8:00 hodin 
 

Předpokládané ukončení: podle počtu soutěžních prací v jednotlivých kategoriích. 
 

Do okresního kola SOČ mohou postoupit v každém oboru dvě práce ze školního kola. Dále je možný v daném 
oboru postup třetí práce, pokud v minulém školním roce v oboru vyhrála v krajském kole práce z této školy a čtvrté 
práce, pokud v daném oboru postoupila práce z této školy do celostátní přehlídky SOČ (mimo vítěze v krajském 
kole). 
 
Na webu www.chces-soutezit.cz bude zveřejněna tabulka s konkrétními informacemi. 
 
Informace o přihlašování najdete na www.soc.cz v sekci jak se přihlásit. 
 
Vytištěnou a svázanou práci v jednom vyhotovení včetně podepsané webové přihlášky (část A, B, C, u 
nezletilých studentů je nutný podpis zákonného zástupce) zašlete či doručte do 22.2.2019 na adresu: 
 
Mgr. Zdeňka Antonovičová, Středisko volného času Lužánky, Lidická 50 602 00 Brno, e-mail: zdenka@luzanky.cz . 
 
Přihláška bude otevřena ve druhé polovině ledna 2019 na http://soc.nidm.cz/prihlaska. 
 
Školní garanti obdrží přístupové heslo do databáze po odeslání přihlášky, proto je třeba v přihlášce uvést e-mail 
školního garanta. 
 
Zároveň přihlaste postupující do okresního kola výhradně prostřednictvím webu http://www.chces-soutezit.cz. 
Tyto dva systémy nejsou bohužel kompatibilní, je třeba tedy přihlásit žáky do každého systému zvlášť. 
 
V okresním kole bude soutěžícím zajištěno občerstvení. Výsledková listina okresního kola bude souhrnná podle 
oborů. Do krajského kola postoupí 1 nejlepší práce v oboru z každého okresu. Odborná porota postup soutěžícího 
do krajského kola nemusí doporučit. Naopak může doporučit i postup práce z 2. místa v okrese. 
Soutěžícím bude zajištěno občerstvení. Cestovné bude proplaceno tam i zpět na základě předložené jízdenky. 
Jízdenky zakoupené i na zpáteční jízdu nelze proplatit. Dále nebudou propláceny vícezónové jízdenky (tzv. 
„mašle). Doporučujeme využít jízdenky IDS Jihomoravského kraje. Pedagogickému doprovodu proplácí cestovné 
vysílající škola. 
 
Soutěžící mladší 18 let si po soutěži převezme pedagogický doprovod nebo jeho zákonný zástupce. 
 
Mgr. Zdeňka Antonovičová, tajemnice soutěže 


