
Državno tekmovanje za posebni program »Z 
miško v svet« 

Tokrat na daljavo!

14. TEKMOVANJE V RAČUNALNIŠTVU ZA POSEBNI PROGRAM



V imenu organizacijskega odbora za državno računalniško tekmovanje »Z miško v 
svet« za posebni program, ki bo letos že 14. po vrsti v organizaciji OŠ Jela Janežiča in 

Zveze za tehnično kulturo 

vam pošiljamo nekaj osnovnih informacij.

Tekmovanje bo letos izjemoma potekalo malo drugače…dejansko v skladu z njenim naslovom
„Z miško v svet.“

Ostanite zdravi.



V vednost:

• Tekmovanje bo, kljub nastali situaciji.

• Šolsko in državno bo potekalo na daljavo.

• Termini so se zamaknili na mesec marec in april.

• Namesto dveh kategorij, bomo izjemoma izvedli samo eno kategorijo – uporaba programa PowerPoint. 

• Šolsko tekmovanje bo časovno bolj fleksibilno (podaljšan termin izvedbe).

• Državno bo potekalo sočasno za vse, ki se bodo nanj uvrstili.

• Zaključna prireditev z razglasitvijo rezultatov bo z enodnevnim zamikom.

• Tekmovanje bo potekalo hkrati z NIS programom. 

• Potek državnega tekmovanje bo pod video nadzorom. V skladu s pravili tekmovanja je šola, ki prijavlja tekmovalca 

dolžna zagotoviti pisno soglasje staršev oz. zakonitih skrbnikov za uporabo osebnih podatkov, za navedbo imena in 

priimka ter šole udeleženca pri objavi rezultatov ter za objavo fotografije udeleženca s tekmovanja ali razglasitve 

rezultatov na spletni strani ali tiskanih gradivih ZOTKS. 



Znanja in spretnosti, ki se od tekmovalcev pričakujejo 

• Kandidati se pomerijo v znanju uporabe programa PowerPoint.

• Fotografije se urejajo znotraj dotičnega programa (brez uporabe urejevalnikov fotografij).

• Nabor orodij naj bo razširjen (vstavljanje animacij, fotografij, video, zvokov, smartArt, spletne povezave,…).

• Kandidati morajo obvladati uporabo interneta (iskanje v spletnem brskalniku, kopiranje besedila/slik).

• Kandidati morajo obvladati tudi upravljanje spletne pošte.



Šolsko tekmovanje – podrobnosti izvedbe

• Termin izvedbe od 8. 3. 2021 do 19. 3. 2021. 

• Starostnih omejitev ni, kandidati morajo biti usmerjeni v posebni program VIZ.

• Tekmovalce za računalniško tekmovanje morate prijaviti v sistem ZOTKiS pred šolskim tekmovanjem (vsaj do 8. 3. 

2021, lahko kakšen dan prej), saj vas bomo samo tako imeli v bazi mentorjev za tekmovanje 2020/21 in boste prejeli 

naloge.

• Prijavnica je v sistemu ZOTKiS že odprta in se bo zaprla po 19. 3. 2021, ko se zaključijo šolska tekmovanja.

• Naloge mentorji prejmete en dan prej po elektronski pošti.

• Rezultate vnesete v ZOTKiS sistem 22. ali 23. 3. 2021 do 23:59.

• Mentorji popravljate naloge sami, zato se od vas pričakuje fair play.



PRIPOROČILA:

• Mentor in kandidat naj izhajata iz istega „mehurčka“ kot pri delu v razredu.

• Priprava na tekmovanje naj poteka 1:1.

• K sodelovanju povabite tudi druge mentorje, razrednike, predmetne učitelje (tudi če do sedaj niso 

sodelovali).

• V kolikor predznanje kandidatov omogoča delo na daljavo, se poslužujete te oblike pri delu s kandidati, ki 

izhajajo iz drugih mehurčkov.

• Šolsko tekmovanje izvedite individualno, za kandidate istega mehurčka pa sočasno.

• Za izvedbo imate na voljo dva tedna, zato priporočamo, da si učence razporedite po urah oziroma dnevih.

• Ravnajte po aktualnih priporočilih NIJZ za obdobje, ki je predvideno za izvedbo.



Državno tekmovanje – podrobnosti izvedbe

• Načrtovano za dan 15. 3. 2021.

• Naloge bodo poslane po pošti in shranjene pri vodstvu do 10. ure zjutraj na dan dogodka.

• Tekmovanje bo potekalo hkrati za vse tekmovalce.

• Tekmovanje se prične ob v naprej določeni uri (10:00) in traja 60 min.

• Mentor 10 min pred iztekom opozori tekmovalce, da se čas izteka.

• Upoštevane bodo samo vrnjene naloge, ki bodo poslane na dotični elektronski naslov do 11:05.



TEHNIČNE ZAHTEVE:

• Kandidati tekmujejo na svojih računalnikih v šolskem okolju ob prisotnosti mentorja.

• Mentor poskrbi za miren prostor z internetno povezavo.

• V kolikor je kandidatov več (na isti dan bo potekalo tudi tekmovanje za NIS) se ohranja primerna razdalja med 

tekmovalci.

• Mentor poskrbi za tretji računalnik oz. spletno kamero, ki pokriva večji zorni kot učilnice in kjer so jasno vidni vsi 

prisotni v prostoru.

• Pomoč je dovoljena v skladu z vnaprej dogovorjenimi pravili.



Točkovanje in vrednotenje

• Naloge na šolskem tekmovanju pregledujejo mentorji po kriterijih, ki ji postavlja organizator tekmovanja.

• Za državno tekmovanje se določi neodvisna komisija petih članov, ki spremlja potek tekmovanja preko skupnega 

kanala in pregleduje naloge (3 zunanji in 2 člana organizatorja tekmovanja).

• Vsak izmed komisije dobi v pregled sorazmerni delež nalog, ki jih oceni po kriteriju (v primeru 30 tekmovalcev – 12 

nalog na člana, 2 naključno izbrani nalogi se točkujeta s strani dveh članov komisije).

• Naloge bodo šifrirane, nobeden izmed komisije ne pregleduje naloge svojega varovanca.

• Naloge bodo pregledane do naslednjega dne (16. 4. 2021).

• Uradni rezultati bodo razglašeni na dan 16. 4. 2021.

• Prireditev z razglasitvijo rezultatov bo potekala na daljavo, dne 16. 4. 2021. 

• Kanal in program prireditve bosta objavljena naknadno.

• Nagrade se bodo pošiljale po pošti.

• Kandidatura za člane komisije se vlaga pri organizatorju tekmovanja. Sodelovanje se vrednoti kot točke za 

napredovanje v naziv po pravilniku o napredovanju javnih uslužbencev.



Info kanali:

• spletna stran Zveze za tehnično kulturo Slovenije

• spletna stran OŠ Jela Janežiča

• arhiv nalog preteklih let

• Naslovi spletne pošte organizatorjev:

mija.kordez@zotks.si

marjeta.smid@os-jela-janezica.si

damjan.kojzek@os-jela-janezica.si

ursa.krasovec@os-jela-janezica.si

jana.jeras@os-jela-janezica.si

gregor.podviz@os-jela-janezica.si

https://www.zotks.si/
https://os-jela-janezica.si/
http://www2.arnes.si/~gpodv/OS%20Jela%20Janezica/www.os-jela-janezica.si/images/stories/Arhiv%20nalogPP/
mailto:mija.kordez@zotks.si
mailto:marjeta.smid@os-jela-janezica.si
mailto:damjan.kojzek@os-jela-janezica.si
mailto:ursa.krasovec@os-jela-janezica.si
mailto:jana.jeras@os-jela-janezica.si
mailto:gregor.podviz@os-jela-janezica.si


Lep pozdrav.

Organizacijski odbor 14. državnega računalniškega tekmovanja za posebni program »Z miško v svet«

Mija Kordež, mag. Marjeta Šmid,

Urša Krašovec, Damjan Kojzek, Gregor Podviz, Jana Jeras


