
 

 

    ORGANIZAČNÍ ŘÁD  
  DĚJEPISNÉ SOUTĚŽE STUDENTŮ GYMNÁZÍÍ 
    
 
 

     Část první 
       Základní ustanovení 
 
             Čl. 1 
       Cíl soutěže 
 
1. Cílem soutěže je prohlubování znalostí mladé generace z řad gymnazistů  
    o československé dějiny a udržování vzájemné sounáležitosti mladých lidí  
    z České a Slovenské republiky: 
a) podpora žáků k tvořivé činnosti, k rozvoji jejich dlouhodobého, soustavného                   
    a komplexního studia, 
b) vyhledávání žáků s vynikajícími vědomostními výsledky, 
c) možnost porovnávání výsledků studia a výměna zkušeností, kontaktů a informací    
    na krajské a mezinárodní úrovni (ČR a SR). 
 
              Čl. 2 
     Charakter soutěže 
 
1. Soutěž je mimořádně náročná a zohledňuje nejen středoškolské znalosti,   
    ale současně nutí účastníky soutěže ke hlubokému studiu, výsledkem kterého jsou 
    znalosti dosahující vysokoškolské úrovně. Krajské kolo je trojkolové. V prvním  
    kole účastníci soutěže vybírají správnou odpověď ze čtyř možností, v kole druhém  
    odpovídají na zadané otázky, v kole třetím např. spojují zadané pojmy, které spolu  
    logicky souvisejí, doplňují ve větě chybějící údaje, případně poznávají podle  
    fotografií osobnosti z různých oblastí společenského života. Chebské finále je pak  
    doplněno o čtvrté kolo, ve kterém účastníci odpovídají na předtočené otázky  
    zadávané z velkoplošného plátna významnými osobnostmi českého a slovenského  
    společenského života.  
     
2. Soutěž se koná každoročně, od roku 2014 probíhá v dubnu nejprve krajské kolo  
    organizované ve 14 krajích České republiky a 8 krajích Slovenské republiky. 
3. Z krajských kol v ČR a SR postupují do mezinárodního kola přímo družstva,  
    která se V České republice umístí na 1. - 3. místě, ve Slovenské republice  
    na 1. - 2. místě, dalších 15 družstev postupuje podle výše počtu získaných bodů.  
    Přímý postup mají zajištěn vítěz posledního ročníku a pořadatel soutěže  
    Gymnázium Cheb. 
4. Soutěžní podmínky jsou závazné pro všechny účastníky. 
5. Zapojení do soutěže je bezplatné, veškeré náklady chebského finále hradí  
    Nadační fond Gaudeamus při chebském gymnáziu (sponzorské dary, granty  
    městských a obecních úřadů, dotace). 
 
 
 
 



 

 

      Čl. 3 
     Podmínky účasti v soutěži 
 
1. Účast tříčlenných družstev z řad gymnazistů je dobrovolná. 
2. Soutěže se mohou zúčastnit pouze studenti gymnázií od primy do oktávy  
    u osmiletého gymnázia, u čtyřletého gymnázia pak od 1. do 4. ročníku. 
3. Pedagogové se mohou do soutěže zapojit pouze v rámci příprav, v průběhu    
    soutěže nesmí studentům radit. 
4. Téma soutěže nelze v průběhu příprav měnit. 
5. Soutěže se mohou zúčastnit pouze týmy studentů z téže školy. 
 
       Čl. 4 
     Vyhlašovatel a organizátor soutěže 
 
1. Tuto soutěž každoročně vyhlašuje po konzultaci s odbornými garanty soutěže  
    jediný vyhlašovatel, pedagog chebského gymnázia a člen správní rady    
    Nadačního fondu Gaudeamus (dále jen NfG), IČ: 25228633, Nerudova 2283/7,      
    Mgr. Miroslav Stulák, a to v termínu do 10. září. Předsedou správní rady NfG je      
    RNDr. Ing. Jaroslav Kočvara. 
2. Současně s vyhlášením nového ročníku jsou účastníci seznámeni s postupovým     
    klíčem a odbornými garanty soutěže z řad předních historiků ČR a SR 
3. Vyhlašovatel určí pro každý kraj koordinátora  (v ČR: 15 osob, ve SR: 8 osob),  
    kteří v úzké spolupráci s vyhlašovatelem připravují od roku 2014 krajské kolo  
    a zodpovídají za jeho objektivní a regulérní průběh. 
4. Vyhlašovatel soutěže zodpovídá za vypracování soutěžních testů, které jsou  
    zpravidla 2-3 dny před konáním krajského kola doručeny v zapečetěné obálce     
    koordinátorům či pořadatelům soutěže v jednotlivých krajích ČR a SR. 
5. Vyhlašovatel jmenuje do 30. září termín konání krajského kola, které proběhne  
    v jednotném termínu počátkem dubna následujícího roku ve všech krajích ČR  
    a SR. 
6. Vyhlašovatel soutěže zodpovídá za dodržování soutěžních podmínek (počet    
    soutěžních kol, časové limity a tematické zadání) a dále za určení postupového  
    klíče do mezinárodního kola (= chebského finále). 
7. Vyhlašovatel určí pro mezinárodní kolo členy poroty a dozorčí komise,  
    v případě krajských kol jsou porotci určováni po dohodě s krajskými koordinátory. 
 
 

     Část druhá 
 
             Čl. 5 
    Organizace a průběh soutěže 
 
1. Krajské kolo je trojkolové, účastníci jsou s výsledky seznámeni zpravidla  
    do 45 minut po skončení písemného vyplňování testů. Místo konání krajského kola  
    je s předstihem dohodnuto s vyhlašovatelem soutěže. 
2. Chebské finále je čtyřkolové, po každém kole jsou jednotlivá družstva individuálně 
    seznamována s výsledky, jejichž správnost si mohou ověřit, případně podat  
    proti výsledkům protest u předsedy dozorčí komise. Sporné problémy jsou řešeny  
    ve spolupráci s odbornými garanty soutěže. V případě neoprávněného protestu je  
    soutěžnímu týmu odebráno 10 bodů. 



 

 

3. Za řádné vyplnění přihlášky a správnost údajů je plně zodpovědný pedagog  
    připravující soutěžní tým. 
4. Za hladký průběh soutěže je plně zodpovědný vyhlašovatel soutěže. 
5. V případě nedodržení některé z podmínek obsažených ve Vyhlášení propozic  
    soutěže nebo v organizačním řádu je soutěžní tým ze soutěže vyloučen. 
    O případném vyřazení je soutěžící informován ještě před  zahájením soutěže. 
6. Vyhlašovatel soutěže může pro propagaci soutěže pořídit obrazový záznam, 
    případně vydat brožuru shrnující celý průběh soutěže, testy, výsledky a sponzory. 
 
             Čl. 6 
          Odborná porota 
 
1. Soutěžní písemné testy jsou hodnoceny dvoukolově, nejprve členy poroty, kdy 
    z důvodu nezaujatého a objektivního posuzování testů hodnotí výsledky vždy       
    dvojice pedagogů (Čech - Slovák), přičemž člen poroty nemůže vyhodnocovat  
    testy svých studentů. Následně testy zkontroluje ještě dozorčí komise, pro jejíž  
    členy platí stejná pravidla.  
2. Porotu i dozorčí komisi tvoří pedagogové účastnických gymnázií, případně pozvaní 
    zkušení pedagogové z gymnázií, která se do chebského finále neprobojovala.    
    Účast v porotě i dozorčí komisi je považována za činnost pedagogicky významnou,  
    neboť při vyhodnocování výsledků soutěže musí každý porotce prokázat své  
    odborné kvality a současně respektovat základní principy etiky. 
3. Organizátor soutěže není povinen zveřejňovat bodování jednotlivých členů poroty.         
    Rozhodnutí je v kompetenci vyhlašovatele. Jednání poroty je neveřejné, výstupem  
    jsou pouze výsledky. 
 

     Část třetí 
 
             Čl. 7 
          Bezpečnost a hygiena práce při soutěži 
 
Při činnosti, která souvisí s účastí žáků v soutěži, je nutné důsledně dodržovat 
všechna všeobecně platná bezpečnostní a hygienická opatření při práci s dětmi         
a mládeží včetně pokynů stanovených organizátorem soutěže. 
 
 
                    Čl. 8 
                           Závěrečná ustanovení 
 
         Organizační řád Dějepisné soutěže studentů gymnázií nabývá účinnosti  
                                                dnem 22. srpna 2016. 
 
 
 
 
 
          
V Chebu dne 22. srpna 2016            ................................... 
                Mgr. Miroslav Stulák 
          člen správní rady NfG 


