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Osnovnim šolam

Državno tekmovanje iz znanja zgodovine

Zadeva:

OBVESTILO O IZVEDBI TEKMOVANJA
Spoštovani tekmovalci, mentorji in ravnatelji.
Obveščamo vas, da bo državna raven tekmovanja iz znanja zgodovine zaradi pandemije
COVID-19 skladno s Pravilnikom o tekmovanju iz znanja zgodovine prilagojena.
Državna raven tekmovanja bo zaradi epidemioloških razmer potekala spletno, in sicer v sredo,
19. 5. 2021, ob 14. uri pod naslednjimi pogoji:
–
–

Pisanje bo trajalo 60 minut.
Ob 13.40 se bodo tekmovalci prijavili na DMFA strežnik s svojim uporabniškim imenom
in geslom, ki so ga uporabili že na šolski ravni tekmovanja. Na uvodni strani strežnika
DMFA bodo našli novo geslo in uporabniško ime za državno raven.
– Z novim geslom in uporabniškim imenom za državno raven se bodo znova prijavili. Na
strežniku jih bo čakala povezava na ZOOM srečanje, na katero se bodo priključili.
– Do 14.00 bo potekal uvodni pozdrav in preizkus tehničnih pripomočkov. Kamera vsakega
tekmovalca (premična kamera ali s telefona, če ima ta možnost uporabe aplikacije
ZOOM) naj bo postavljena tako, da bo zajemala celotno delovno površino. Na ta način
bo zagotovljen pregled nad delovnim prostorom tekmovalcev.
– Ob 14.00 bo na DMFA strežniku omogočeno reševanje tekmovalnih pol. Ob tej uri bodo
tekmovalci spletno stran osvežili in povezava na tekmovalno polo bo postala delujoča.
Zaradi možnosti pojava tehničnih težav bo prijavno okno odprto 10 minut, v tem času
bodo morali tekmovalci pričeti z reševanjem nalog.
– Po preteku 60 minut bo možnost reševanja avtomatsko zaustavljena.
– Izbrane mentorje prosimo, da pri nadzoru v ZOOM sobah sodelujejo enako, kot bi
sodelovali pri tekmovanju v živo. Nadzorniki bodo do ponedeljka, 17. 5. 2021, s strani
Državne tekmovalne komisije prejeli povezavo do ustrezne ZOOM sobe in ostala
tehnična navodila.
.
Za seznanitev s postopkom tekmovanja in v izogib tehničnim težavam bomo v ponedeljek,
17. 5. 2021, med 15. in 16. uro izvedli poskusno prijavo v sistem in reševanje nalog. Do
poskusnega reševanja (17. 5. 2021 ob 15. uri) bodo na strežniku urejene vse spremembe in

morebitne nastavitve. V primeru tehničnih težav le-te sporočite na infoserver@dmfa.si. Prijavi na poskusno
reševanje in državno tekmovanje bosta potekali na enak način.
Tekmovalci morajo imeti za udeležbo delujoč računalnik s tipkovnico, zvočnik, slušalke, premično kamero in
mikrofon ter dobro delujočo spletno povezavo. Za lažje reševanje nalog priporočamo uporabo računalniške
miške, v izogib motečih zunanjih zvokov pa tudi slušalke (lahko navadne za mobilni telefon). Če posamezni
tekmovalec teh pogojev doma nima, prosimo matične šole, da tem tekmovalcem omogočijo tekmovanje v
šolskih prostorih in jim pogoje tudi zagotovijo. Tudi sicer priporočamo, če je le mogoče, da tekmovalci
tekmujejo v šolskih prostorih, od doma pa v primeru, ko iz objektivnih razlogov to ni možno (npr. zaradi
karantene).
Zaradi izrednih razmer bomo v tem šolskem letu vpoglede in možnost ugovorov omogočili prek DMFA
strežnika. O tehničnih podrobnostih boste obveščeni do objave neuradnih rezultatov. Neuradni rezultati bodo
objavljeni do sobote, 22. 5. 2021, do 17. ure. Možnost vlaganja ugovorov bo do vključno torka, 25. 5. 2021,
do 15. ure. Uradni rezultati, odgovori na ugovore, dobitniki srebrnih in zlatih priznanj bodo objavljeni do petka,
28. 5. 2021, do 17. ure na strežniku DMFA.
Mentorje in ravnatelje prosimo, da tekmovalce seznanijo s temi navodili. Zavedamo se, da bo ob tej spletni
izvedbi državnega tekmovanja veliko vprašanj z vaše strani. Poskušali jih bomo reševati hitro in učinkovito,
zato se vam že v naprej zahvaljujemo za vašo potrpežljivost. Skupaj bomo tekmovanje iz znanja zgodovine
uspešno pripeljali do konca.
Tekmovalkam in tekmovalcem želimo veliko uspeha na tem tekmovanju in vas lepo pozdravljamo.
S spoštovanjem
Vojko Kunaver, l. r.
Nadomestni predsednik
Državne tekmovalne komisije

Dr. Nataša Potočnik
Koordinatorica tekmovanj na ZRSŠ
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