Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
Uherský Brod pořádá

Okresní kolo Soutěže dětí a mládeže v programování
pro okres Uherské Hradiště
a kategorie

„Aplikační software“ (Word, Excel, prezentace, tvorba webu)

Datum konání: čtvrtek 31. 3. 2016
Místo konání: Gymnázium JAK a JŠ s právem SJZ Uherský Brod, Komenského 169,
688 31 Uherský Brod, učebny 421 - Programování, 607 – Web, 722 – MS Office.
Další informace: http://www.gjak.cz/index.php/soutez-v-programovani
Doba trvání: prezence od 8:00 hodin, začátek 8:30 hodin, konec v 11:30 hodin, pak bude následovat
vyhodnocení prací a vyhlášení vítězů. Předpokládaný konec v 15 hodin.
Kategorie:
a) programování - starší žáci - žáci základních škol od 6. ročníku do ukončení povinné školní
docházky a žáci víceletých gymnázií odpovídajícího ročníku
b) programování - mládež - studenti středních škol
c) kancelářské aplikace (Word, Excel, prezentace) - žáci ZŠ, používáme MS Office 2010
d) tvorba webu - studenti středních škol, mohou se zúčastnit i žáci ZŠ
Programovací jazyky: Vyšší programovací jazyky (Delphi 7, Microsoft Visual studio 2010
Premium), další prostředí je třeba domluvit, nainstalovat. Na PC je Windows 7 nebo Windows 10
Další informace: Z každé školy mohou přijet maximálně 2 účastníci na jednu kategorii.
(Více zájemců je třeba osobně domluvit). Je možné použít vlastní notebook. (máme WiFi)
Jízdné za autobus nebo vlak bude vyplaceno při prezenci (používejte hromadné slevy, zpáteční)
Vítězové obdrží knižní poukázku do knihkupectví Formát v hodnotách (300, 200, 100 Kč) nebo jinou
věcnou cenu v těchto hodnotách, všichni diplom.
Oběd: Dejte vědět, zda máte zájem o oběd ve školní jídelně jako odměnu za účast (výběr ze
dvou jídel) Upřesnit je možné ráno před soutěží.
Soutěž organizuje v rámci ČR Institut dětí a mládeže MŠMT. Výsledky, propozice, předchozí ročníky,
typy úloh, více na http://talentovani.cz/aktualni-rocnik-sp
Na soutěž je nutno přihlásit se předem (z technických důvodů) a to e-mailem
VYPLŇTE PŘIHLÁŠKU V EXCELU, která je přílohou toho e-mailu.
Jméno a příjmení soutěžícího
Datum narození
Název školy, vlastní bydliště
Osobní e-mail
Kontaktní osoba (učitel)
Programovací jazyk soutěžícího
Přihlášky zašlete do 21. března 2016 do 12 hodin e-mailem na drahoslav.viktoryn@gjak.cz
V případě dotazu se obraťte na organizátora okresního kola:
(pozn. krajské kolo proběhne ve čtvrtek 14. 4. 2016 také na našem gymnáziu)
RNDr. Drahoslav Viktorýn
drahoslav.viktoryn@gjak.cz
telefon do školy: 572 63 30 85, mobil: 605 275 803

