CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
Kuzmányho 105, 010 01 Žilina

Organizátorom okresného kola olympiád v anglickom a nemeckom jazyku je rovnako,
ako po minulé roky, Centrum voľného času, Kuzmányho 105 v Žiline.
OKRESNÉ KOLO OLYPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU, škol. rok 2020/2021
Nové: Usmernenie k realizácii ŠK – 31. ročník Olympiády v anglickom jazyku – prosím
pozorne prečítať nasledujúci link!!! :
https://www.iuventa.sk/files/documents/2_olympiady/oaj/31.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk%20
2020-2021/%C5%A1k/usmernenie_%C5%A1k13oaj20-21.pdf

Prihlášky: najneskôr do 2.12.2020 /ak sa školské kolo konalo 27.11.2020 - teda posledný
možný deň/ zaslať na adresu: andrea.galosova@gmail.com
Termín okresného kola Olympiády AJ: 13.1.2021 o 9.00 hod.
Pozvánka bude odoslaná na školy e-mailom po zimných prázdninách - v januári 2021.
Koordinátor: Bc. Andrea Gálošová, email:andrea.galosova@gmail.com
Od školského roka 2019/20 (na základe usmernenia z Okresného úradu Žilina – odboru
školstva) sa prihlášky môžu posielať LEN elektronicky (scan, alebo kvalitná fotka
s podpismi).
Ostatné info: www.iuventa.sk
https://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Olympiady-a-sutaze/OAJ.alej
Vyhodnotenie školského kola Olympiády v AJ/potrebné zaslať do 7 dní od uskutočnenia
školského kola na emailovú adresu a.kempova1@gmail.com/ a výsledkové listiny školského
kola Olympiády v AJ /potrebné zaslať do 3 dní od uskutočnenia školského kola na emailovú
adresu a.kempova1@gmail.com/.
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CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
Kuzmányho 105, 010 01 Žilina

OKRESNÉ KOLO OLYPIÁDY V NEMECKOM JAZYKU, škol. rok 2020/2021

Prosím, sledujte aktualizácie tejto stránky:
https://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/olympiady/ONJ/31-rocnik-onj-2020-2021.alej

Prihlášky: najneskôr do 3.12.2020 /ak sa školské kolo konalo 30.11.2020 - teda posledný
možný deň/ zaslať na adresu: andrea.galosova@gmail.com
Termín okresného kola Olympiády NJ: 20.1.2021 o 9.00 hod.
Pozvánka bude odoslaná na školy e-mailom po zimných prázdninách - v januári 2021.
Koordinátor: Bc. Andrea Gálošová, email:andrea.galosova@gmail.com
Od školského roka 2019/20 (na základe usmernenia z Okresného úradu Žilina – odboru
školstva) sa prihlášky môžu posielať LEN elektronicky (scan, alebo kvalitná fotka
s podpismi).
Vyhodnotenie školského kola Olympiády v NJ a výsledkové listiny zasielajte spolu
s prihláškami elektronicky na e-mail andrea.galosova@gmail.com.

Bc. Andrea Gálošová
Koordinátorka OK OAJ a ONJ
Centrum voľného času v Žiline
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