Upute za organizaciju i provedbu državne razine natjecanja iz informatike
Organizatori
Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Agencija za odgoj i obrazovanje
Hrvatski savez informatičara
Predsjednik Državnog povjerenstva
Krešimir Malnar, mag. inf. et. math.
vanjski suradnik Agencije za odgoj i obrazovanje
tel: 01/4848770, 091/4060460; e-mail: kresimir.malnar@azoo.hr
Mrežne stranice natjecanja
informatika.azoo.hr
Na mrežnim stranicama natjecanja objavljuju se sve informacije, upute i obavijesti vezane za
natjecanje.
Državna razina natjecanja iz informatike / 12.-14. travnja (ponedjeljak-srijeda) 2021.
Ponedjeljak, 12. travnja 2021.
⋅ 09:00-11:30 Logo
⋅ 09:00-10:30 Digitalne kompetencije
⋅ 09:00-12:00 Razvoj softvera SŠ
⋅ 14:00-15:30 Osnove informatike OŠ
⋅ 14:00-17:00 Razvoj softvera OŠ
⋅ 15:00-18:00 Primjena algoritama SŠ
Utorak, 13. travnja 2021.
⋅ 09:00-11:30 Primjena algoritama OŠ
⋅ 09:00-10:30 Osnove informatike SŠ
⋅ 09:00-12:00 Razvoj softvera SŠ
⋅ 14:00-17:00 Razvoj softvera OŠ
⋅ 14:00-18:00 Primjena algoritama SŠ
Srijeda, 14. travnja 2021.
⋅ 11:00 Okrugli stol
⋅ 12:00 Zatvaranje državnog natjecanja
Provedba državne razine natjecanja iz informatike
Državna razina natjecanja iz informatike održava se u matičnim školama učenika pozvanih na
natjecanje, a provest će se prema preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo objavljenima na
mrežnim stranicama Agencije za odgoj i obrazovanje
Važni dokumenti
- opća pravila za provedbu natjecanja i smotri
https://www.azoo.hr/app/uploads/2020/12/Oop%C4%87a-pravila-natjecanja-i-smotre-2020-2021..pdf
- posebna pravila (propozicije) za provedbu natjecanja iz informatike
https://www.azoo.hr/app/uploads/2020/12/informatika-posebna-pravila.pdf
- smjernice za provedbu natjecanja i smotri učenika osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske u
školskoj godini 2020./2021.
https://www.azoo.hr/app/uploads/2021/01/Smjernice-za-provedbu-natjecanja-u-%C5%A1kolskojgodini-2020_2021..pdf
- mišljenje Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo
https://www.azoo.hr/app/uploads/2021/01/misljenje.pdf
- upute i obavijesti objavljene na mrežnim stranicama natjecanja
https://informatika.azoo.hr/
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Protuepidemijske mjere
Zbog trenutne epidemiološke situacije, državna razina natjecanja iz informatike treba se organizirati i
provesti u skladu sa smjernicama za provedbu natjecanja i mišljenju HZJZ-a, te je prilikom održavanja
natjecanja i smotri nužno pridržavati se svih protuepidemijskih mjera.
Učenici kojima je izrečena mjera samoizolacije/izolacije imaju pravo sudjelovati na natjecanju u
online okruženju. U navedenom slučaju, učenici se natječu u skladu s uputama dobivenima od
školskog povjerenstva, a tijekom rješavanja zadataka moraju cijelo vrijeme biti nadgledani putem
kamere (uključujući zvuk) od strane člana školskog povjerenstva.
Na natjecanja/smotru ne dolaze učenici koji pokazuju znakove akutne respiratorne bolesti (povišena
tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa i sl.) i oni kojima je
utvrđena zaraza COVID-19.
U slučaju da se nakon državnog natjecanja utvrdi da je kod nekog sudionika utvrđena zaraza virusom
SARS-CoV-2, postupa se sukladno uputama epidemiološke službe.
Mjesto održavanja natjecanja, uključujući i sanitarne prostorije, potrebno je prije natjecanja te na kraju
dana temeljito oprati i dezinficirati u okviru rutinskog uobičajenog čišćenja. Neposredno prije dolaska
učenika preporučuje se provjetravanje prostorija (ulazak i cirkulacija svježeg zraka u trajanju od
najmanje pola sata).
U svim sanitarnim čvorovima treba osigurati sapun i jednokratne ručnike (papirnate ubruse) za ruke, te
koš za otpad ako je moguće s poklopcem koji se mora isprazniti čim se napuni.
Dolazak učenika na natjecanje treba organizirati na način da se učenici ne grupiraju pri dolasku (izvan
i unutar ustanove poželjan je fizički razmak od 2 metra). Učenike prije dolaska treba upozoriti da
ponesu pribor koji im je potreban. Na ulazu u ustanovu učenicima treba izmjeriti temperaturu i
dezinficirati ruke.
Natjecanje se provodi u dovoljno velikoj prostoriji iza zatvorenih vrata i, ako je moguće s obzirom na
buku i vremenske prilike, s otvorenim prozorima. Učenici ulaze jedan po jedan i sjedaju na svoje
mjesto prema zadanom rasporedu. Međusobni razmak među učenicima i članovima povjerenstva u
prostoriji treba biti 2 metra.
Nošenje maski ili drugih pokrivala za usta i nos kod učenika i svih koji sudjeluju u provedbi natjecanje
je obavezno.
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