
 

 

 

 

 

 

 

 

Autorům prací SOČ 

Organizátorům školních a okresních kol SOČ 

V Prostějově dne 8. listopadu 2021 

 

Informace k okresním kolům 44. ročníku SOČ 

 
Školní kola by proběhla podle aktuálních podmínek na jednotlivých školách. Okresní kola připravíme ve formě 

videokonference,  jak se to osvědčilo v minulém ročníku SOČ.  Krajské kolo by mělo proběhnout  v úterý 10. 

května 2022  na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci.Celostátní kolo je naplánováno na do Kutné Hory ve 

dnech 10. až 12. června 2022 na Gymnázium J. Ortena. 

   

Školní kola by měla proběhnout v březnu a okresní kola SOČ by se měla uskutečnit v termínu  5. – 29. 4. 2022. 

Bližší údaje o termínu a místu konání okresních kol a další informace získáte od garantů okresních kol: 

Mgr. Barunka Trávníčková, Dům dětí a mládeže,Tř. 17. listopadu 47, 771 74  Olomouc – pro okres OL 

Ing. Ondrej Jestrebský, Sportcentrum-DDM, pracoviště Vápenice 9, 796 01 Prostějov – pro okres PV 

Mgr. Dagmar Mlčáková, SVČ ATLAS a BIOS, budova BIOS, Bezručova 12, 750 02  Přerov – pro okres PR 

Ing. Dana Vláčelová, SVČ Doris, Komenského 9, 787 01  Šumperk – pro okres SU 

Mgr. Tomáš Svoboda, Gymnázium Jeseník, Komenského 281, 790 01  Jeseník – pro okres JE 

 

Co musí autor práce udělat: 

1. Práci přihlásit do SOČ na stránkách https://socv2.nidv.cz . Nezapomeňte správně uvést e-mailovou   

adresu garanta školního kola, na ni mu následně přijdou přístupové údaje do informačního systému 

SOČ, aby mohl provést postup práce do okresního kola 

2. Připravit si prezentaci podle návodu  https://youtu.be/T2b3pXuwnA4 

3. Natočit video s prezentací podle návodu na  https://youtu.be/R3fbFUyiaXw 

4. Toto video nahrát na YouTube.com podle postupu https://youtu.be/KrkGW4Mufts 

5. Odkaz (link) na to video zapíšete do elektronické přihlášky v sekci Videoprezentace 

6. Vložit elektronickou verzi práce ve formátu pdf, případně přílohy ve formátu zip a provést finalizaci 

přihlášky. Tím přihláška vstoupí do tzv. ochranné lhůty, kterou může zkrátit v případě potřeby jen 

garant školního kola, který následně doporučí (nebo nedoporučí) postup práce do okresního kola. 
 

Prostudujte si pokyny na www.soc.cz v sekci „Krok za krokem". V sekci „Aktuální ročník“ sledujte aktuální 

informace vydávané garantem soutěže, Národním pedagogickým institutem ČR a Ústřední komisí SOČ. 

Nedílnou součástí  

Je možné také využít nabídky Centra popularizace vědy a výzkumu – „Pevnost Poznání“, které nabízí 

pomoc při hledání témat prací SOČ a odborných konzultantů nebo kontaktů na odborná pracoviště na adrese 

matej.dostalek@upol.cz nebo info@pevnostpoznani.cz. Pro přírodovědné obory lze využít projektu „Badatel“ 

www.badatel.upol.cz  nebo „Věda je zábava“ http://vedajezabava.upol.cz.  

  

Pokud se chcete dozvědět více o formálních požadavcích na úpravu práce SOČ než je na stránkách 

www.soc.cz,  můžete využít šablonu na stránkách Sdružení na podporu talentované mládeže http://snptm.cz 

v sekci „Další materiály“, případně je můžete konzultovat s krajským garantem SOČ. 

  

Ani v případě standardního průběhu se práce do krajského kola netisknou a nikam neposílají, porotci je 

prostudují v elektronické podobě přes informační systém SOČ. 

 

Do krajského kola postupují v tomto ročníku dvě práce v každém oboru, pokud je k postupu doporučí hodnotící 

porota.  Případná účast prací z dalšího pořadí je možná po dohodě s garantem SOČ, RNDr. Janem Láznou, 

tel. 732109933, e-mail laznaj@szdravpv.cz. 

 

        

 

       RNDr. Jan Lázna, krajský garant SOČ 

SPORTCENTRUM dům dětí a mládeže PROSTĚJOV 

 

Olympijská 4, 796 01  Prostějov, tel.: +420 587 571 972, +420 587 571 962 (Vápenice) 
e-mail: podatelna@sportcentrumddm.cz, web: www.sportcentrumddm.cz     
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