Manuál pro koordinátory SOČ
na středních školách
Poslání koordinátora SOČ
Koordinátor pečuje o všechny SOČkaře na své střední škole. Cílem jeho působení je, aby všichni
dokončili a odevzdali své práce ve stanoveném termínu. V průběhu školního roku si udržuje přehled o
stavu prací studentů. Ale hlavně je k dispozici v případě jakéhokoliv problému.

Harmonogram dle období:
1) Září – začátek školního roku
- Koordinátor osloví studenty s nabídkou možnosti zapojit se do SOČ, zpracovat práci SOČ.
Informuje studenty, co SOČ vlastně je a co zapojení do projektu obnáší.
- Mluví s učiteli a zjišťuje zájem jejich studentů o SOČ.
- Podchytí zájemce nebo šikovné, nadané studenty – prostřednictvím interního systému vyzve
studenty, aby se přihlásili a nabídne možnost konzultací.
- Vysvětlí, jak postupovat při hledání školitele, vysvětlí, jak se práce píše a jaký je přibližně časový
plán.
2) Říjen
- Přednáší o tom, jak psát závěrečnou práci a SOČ pro 3. ročníky.
3) Listopad
- Koordinátor upozorní na možnost spolupráce s JCMM – informace o možnosti přihlášky a
možnosti si snadno a rychle najít školitele a vhodné téma, dle zájmu studenta.
4) Prosinec
- Koordinátor osloví pedagogy ve své škole, zda nemají šikovného studenta, který píše závěrečnou
práci (3. ročníky) a mohl by soutěžit v SOČ.
5) Leden
- Koordinátor vede konzultační hodiny se studenty, kteří píší práci SOČ. Nabídne spolupráci a radu
se psaním SOČ, strukturou práce a citacemi (viz šablona pro psaní práce SOČ).
- Vyzve studenty k přihlášení do školního kola, eviduje všechny zájemce.
6) Únor
- Zkontroluje u prací studentů, kteří se přihlásili do školního kola, formální stránku práce (všechny
práce ze školy musí mít stejný standard), diskutuje se studenty, o čem je práce, kterou píší.
Zjišťuje, zda a jak splnili cíle práce, jaké mají výsledky.
- Koordinátor pomůže studentům s přihláškou na www.soc.cz a odevzdáním prací SOČ.
- Koordinátor propaguje nová témata, která jsou zveřejněna na stránkách JCMM. Hovoří i
s konkrétními studenty, kteří jsou nadaní a mají zájem o SOČky.
7) Březen
- Koordinátor pomáhá připravit studenty na prezentace práce (ty kteří mají zájem vyslechne
a připomínkuje jejich prezentace SOČ) – okresní kolo.
8) Duben/květen
- Koordinátor konzultuje se studenty dle potřeby – krajské kolo.
9) Červen
- Koordinátor drží studentům pěsti při soutěžích na národní úrovni – celostátní kolo.

