Protokol o odpoveďových hárkoch a testoch
zaslaných na vyhodnotenie
Kód školy:
Názov školy:
Na vyhodnotenie zasielame:

Kategória

Počet testov
Klokanko 1

KLOKANKO 1 (testy)

Kategória

Počet OH
24 úloh

ŠKOLÁK 5
ŠKOLÁK 6
BENJAMÍN 7
BENJAMÍN 8

Kategória

Počet OH
18 úloh

KADET 9
KADET G12

KLOKANKO 2

KADET O12

KLOKANKO 3

JUNIOR G34

KLOKANKO 4

JUNIOR O34

SPOLU OH 18

SPOLU OH 24

Počet tlačív Súhlas so spracovaním osobných údajov
Vyplnený protokol zašlite spolu s odpoveďovými hárkami (a prváckymi testami) najneskôr v utorok 12. apríla
2022 na adresu: Talentída, n. o., P. O. Box 65, Vranovská 6, 850 00 Bratislava 5.
Do protokolu uveďte IBA počet OH (a testov), ktoré posielate v PAPIEROVEJ forme.
V tejto chvíli Vám veľmi pekne ďakujeme za organizáciu súťaže vo Vašej škole. Budeme veľmi radi, ak nám
na zadnú stranu tohto protokolu napíšete svoje postrehy a pripomienky k súťaži a odpovediete na niekoľko
otázok týkajúcich sa propagácie súťaže.

www.talentida.sk
www.matematickyklokan.sk




Kód školy:
AKÚ FORMU PROPAGÁCIE BY STE UVÍTALI?
Na propagáciu súťaže v škole Vám posielame plagáty určené do tried a letáky určené žiakom. Máme
však informácie z niektorých škôl, že ich nevyužívajú, prípadne sa im to zdá neekologické. Radi by
sme propagáciu robili tak, aby bola pre Vás pomocou a preto Vás prosíme o zodpovedanie týchto
otázok:
Využívate na propagáciu plagáty?

áno

nie

Ak áno, dostávate ich v dostatočnom počte?

áno

je ich zbytočne veľa

je ich málo

Využívate na propagáciu letáky?

áno, využívame ich na 1. aj na 2. stupni

využívame ich iba na 1. stupni

využívame ich iba na 2. stupni

nevyužívame ich

Ak áno, dostávate ich v dostatočnom počte?

áno

nie

Aký druh propagácie by ste ešte uvítali?
(môžete vyznačiť viac možností)

banner na stránku školy
informácie pre rodičov, ktoré by ste zverejnili na EduPage
iný, napíšte aký

Čo iné Vám v súvislosti s propagáciou alebo súťažou napadlo a chceli by ste nám to napísať?





