
 

Informace k okresnímu kolu 

 

Středoškolská odborná činnost (SOČ) 2016/2017 
 

 

Datum konání: 26. 04. 2017 

 

Místo konání:  Středisko volného času Krnov, Dobrovského 16, 794 01 Krnov 

 

Garant okresního kola: Ing. Marcela Skopalová, DiS. 

   referent soutěží MŠMT 

   Středisko volného času Krnov, Dobrovského 16, 794 01 Krnov 

   E-mail: msmt@svckrnov.cz 

Tel.: 774 055 213, 554 614 690 

Harmonogram: 

08:30 – 09:00 prezence 

09:00  začátek soutěže 

15:00   předpokládaný konec soutěže 

 

 

 

 

1) Elektronická přihláška do soutěže  

 

Termín přihlášení do okresního kola: 16. 04. 2017 

 

Webovou přihlášku SOČ naleznou soutěžící na adrese: 

Stránky SOČ http://www.soc.cz/ 

Jak vyplnit přihlášku http://www.soc.cz/jak-vyplnit-prihlasku-soc/ 

Přihláška https://socv2.nidv.cz/ 

 

 

http://www.soc.cz/
http://www.soc.cz/jak-vyplnit-prihlasku-soc/
https://socv2.nidv.cz/


 
a) po vyplnění se přihláška odešle do databáze 

b) nezapomeňte vyplnit emailovou adresu organizátora školního kola 

c) na tuto adresu bude zpět odeslán kód, pomocí kterého může organizátor ŠK zapsat údaje do 

stránky C, je nutné zapsat hodnocení ze školního kola a odkliknout návrh na postup do 

okresního kola. 

 

 

d) i nadále platí, že jak přihlášky (s razítkem školy), tak i práce (2 vyhotovení), musí být 

v tištěné podobě a je nutné je sebou přinést na okresní kolo!!!! 

Tzn. na okresní kolo studenti sebou vezmou: 2x svázanou práci, podepsané přihlášky 

A,B,C + orazítkované ze školy. 

 

 

Je nutné zpracovat práci dle formálních požadavků SOČ, jinak budou práce vráceny a 

studenti budou muset formální stránku práce opravovat a práce znovu tisknout. 

 

Počet stran soutěžní práce jistě závisí na zvyklostech oboru a množství výsledků, pro soutěžní 

práci SOČ je ale stanoven doporučený rozsah 20 až 30 normostran (cca 36 000 až 54 000 

znaků včetně mezer) bez příloh. Soutěžní práce SOČ má závaznou formální strukturu, při 

psaní se proto řiďte šablonou SOČ a zásadami tvorby součástí odborných textů a prezentací. 

Citace literatury se povinně řídí normou ČSN ISO 690 (lze využít generátor citací 

na www.citace.com). 

 

Práci nahrávejte ve formátu PDF s doporučenou velikostí 10-15 MB. 

http://www.soc.cz/soc-krok-za-krokem/#Napsani_soutezni_prace 

 

 

e) studenti si připraví prezentaci ke své práci, k dispozici Vám bude notebook a dataprojektor 

(v případě požadavků na programy, které chcete mít nahrány v notebooku, napište na email 

msmt@svckrnov.cz, ať se nestane, že nějaká prezentace nepůjde přehrát.) 

 

 

http://www.soc.cz/dokumenty/sablona_SOC.docx
http://www.soc.cz/dokumenty/zasady_tvorby.docx
http://www.citace.com/CSN-ISO-690.pdf
http://www.citace.com/
mailto:msmt@svckrnov.cz


 
2)  Středoškolské odborné činnosti 

       

veškeré bližší informace k SOČ naleznete  na: www.soc.cz a v přiloženém souboru 

Středoškolská odborná činnost – časopis Sočkař. 

 

 

Propozice zpracovala, případné dotazy Vám zodpoví: 

Ing. Marcela Skopalová, DiS., 

referent soutěží MŠMT 

Středisko volného času Krnov, Dobrovského 16, 794 01 Krnov 

E-mail: msmt@svckrnov.cz 

Tel.: 774 055 213, 554 614 690 
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