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Organizační pokyny
PRO KRAJSKÉ KOLO

22. ROČNÍKU ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY ŠK. ROKU 2019/2020

Vzhledem k mimořádným opatřením v souvislosti s epidemií viru COVID-19 dochází ke změně organizace 
krajského kola Zeměpisné olympiády pro školní rok 2019/2020. Věnujte prosím zvýšenou pozornost 
těmto organizačním pokynům. 

Krajské kolo (pro soutěžní kategorie A–D) proběhne na území celého Česka v pondělí 27. dubna 2020.

Pro soutěžní kategorie A a B je krajské kolo kolem nejvyšším.

Vítězové soutěžní kategorie C a D postupují do kola celostátního (podoba tohoto kola závisí na dalším 
vývoji epidemiologické situace v Česku a pokračování mimořádných opatření).

Mezinárodní olympiády, na které běžně postupují dva různé týmy nejúspěšnějších řešitelů celostátního 
kola kategorie D jsou pro letošní školní rok prozatím zrušené. Organizátoři těchto olympiád zvažují jistou 
možnost distanční formy, avšak v tuto chvíli nejsou známy bližší podrobnosti.

Krajské kolo Zeměpisné olympiády ve školním roce 2019/2020 proběhne distanční formou. Zadání 
jednotlivých částí obdrží soutěžící v soutěžní den ráno na email. Zadání soutěžící obdrží ve formě odkazu 
na jeden .pdf soubor, který bude obsahovat kompletní zadání úloh všech tří částí ZO v příslušné kategorii 
(práce s atlasem, písemný test geografických znalostí, praktická část).

Součástí emailu se zadáním budou také odkazy na tři odpovědní formuláře (dle jednotlivých částí: práce 
s atlasem, písemný test geografických znalostí, praktická část).

Soutěžící budou do odpovědních formulářů zaznamenávat odpovědi na soutěžní otázky. Tyto formuláře 
budou přijímat odpovědi pouze v níže uvedené časy, resp. k hodnocení budou přijaty formuláře odeslané 
v zadaném časovém rozmezí.

Harmonogram krajského kola Zeměpisné olympiády:

7:45–8:00   rozeslání zadání soutěžícím 

8:15–9:30   příjem odpovědí pro část práce s atlasem 

10:00–11:00  příjem odpovědí pro část písemný test geografických znalostí

11:15–12:15   příjem odpovědí pro část praktická část (pro kategorii D do 12:30)

Po uplynutí stanovené doby nebudou odpovědní formuláře přijaty k hodnocení. Soutěžící jsou tedy povinni 
v daném čase nejen formuláře vyplnit, ale také odeslat.
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Ve všech soutěžních kategoriích bude mít krajské kolo tři části:

 1) práce s atlasem,

 2) písemný test geografických znalostí,

 3) praktická část.

Struktura jednotlivých částí: 

1) práce s atlasem

• soutěžící jsou povinni používat jeden z následujících atlasů od nakladatelství Kartografie Praha, a. s.

ve všech kategoriích je možné používat pouze následující typy atlasů:

• Školní atlas světa. Kartografie Praha, a. s. 2018, 4. vydání, 2. dotisk, 184 s.

• Školní atlas světa. Kartografie Praha, a. s. 2018, 4. vydání, 1. dotisk, 184 s.

• Školní atlas světa. Kartografie Praha, a. s. 2017, 4. vydání, 184 s.

pro soutěžní kategorie C a D je možné zároveň s atlasy světa používat:

• Česko: školní atlas pro základní školy a víceletá gymnázia. Kartografie Praha, a. s., 2018, 4. vydání, 36 s.

• Česká republika: školní atlas pro základní školy a víceletá gymnázia. Kartografie Praha, a. s., 2017, 3. vydání, 
4. dotisk. 36 s.

• Česká republika: školní atlas pro základní školy a víceletá gymnázia. Kartografie Praha, a. s., 2016, 3. vydání, 
3. dotisk. 36 s.

NEBO digitální multilicenci Školních atlasů od Kartografie Praha, a. s.

Pokud tedy nemáte k dispozici tištěné školní atlasy (nebo je nechcete využívat), věnujte pozornost instrukcím na straně č. 6.

2) písemný test geografických znalostí

• v této části není možné používat žádný atlas či jiné pomůcky

3) praktická část

• v této části není možné používat žádný atlas či jiné pomůcky (výjimkou je kategorie A)

• soutěžící kategorie D mají doplňující pokyny na straně 7 tohoto dokumentu.

Průběh krajského kola

U každé soutěžní úlohy je v zadání i autorském řešení uveden vždy maximální počet bodů, který lze za otázku získat, 
jeho výši zná i soutěžící (aby mohl případně zvolit strategii řešení otázek). Pokud není výslovně řečeno jinak, body 
se za špatné odpovědi neodečítají, pouze se přičítají body za správné řešení.
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Celkový počet bodů za:

1) práci s atlasem je 40,

2) písemný test geografických znalostí 30,

3) praktickou část 30.

Celkem tedy může soutěžící ze všech částí dosáhnout maximálně 100 bodů.

Každý soutěžící může vyplnit pouze 1 formulář!

Výsledné pořadí soutěžících musí být jednoznačné, každou příčku smí obsadit pouze 1 soutěžící (v jednom kraji). Není 
přípustné, aby se na stejném místě umístili dva a více soutěžících.

Pokud dosáhli 2 a více soutěžících stejného celkového počtu bodů, rozhoduje o výsledném pořadí počet bodů 
z 3) praktické části. Pokud i v tom případě je počet bodů 2 a více soutěžících identický, rozhoduje o pořadí počet 
bodů z 1) práce s atlasem. Pokud i v tom případě je počet bodů 2 a více soutěžících identický, rozhoduje o pořadí 
počet bodů z 2) písemného testu geografických znalostí. Pokud i v tom případě je počet bodů 2 a více soutěžících 
identický, rozhoduje, který ze soutěžících odevzdal dříve vypracované úlohy z 2) písemného testu geografických 
znalostí (resp. čas odeslání odpovědního formuláře).

Úspěšní řešitelé soutěžních kategorií C a D postupují z krajského do ústředního (celostátního) kola podle následujícího 
klíče:

Z každého kraje v Česku postupuje vítěz (1. místo) v daném kraji. Dále bude organizátory ústředního kola vytvořen 
žebříček úspěšných řešitelů za celé Česko (bez vítězů v jednotlivých krajích) a prvních 10 nejúspěšnějších v tomto 
pořadí také postoupí do ústředního kola. 

Celkem tedy postupuje v každé z kategorií C a D do ústředního kola 24 účastníků (14 vítězů krajských kol automaticky 
a dalších 10 podle celorepublikového pořadí). 

Pokud dosáhne 2 a více úspěšných řešitelů za Česko stejného počtu bodů, rozhoduje o účasti v první desítce ústředního 
kola počet bodů z 3) praktické části, následně z 1) práce s atlasem, následně umístění v kraji. 

Seznam postupujících soutěžících do ústředního kola bude vyvěšen na webu Zeměpisné olympiády 
www.zemepisnaolympiada.cz nejpozději 15. května 2020 a soutěžící budou obesláni emailem s dalšími 
podrobnostmi (v závislosti na aktuálních mimořádných opatření a vývoji epidemiologické situace). 

Není přípustné jakkoli zveřejňovat (např. na internetu) a bez svolení organizačního garanta šířit zadání a autorská 
řešení krajského kola ZO. Zadání s autorským řešením budou zveřejněna na webu Zeměpisné olympiády 
www.zemepisnaolympiada.cz po skončení aktuálního ročníku soutěže.

Jiné zveřejnění zadání a autorských řešení krajské kola ZO je považováno za porušení autorských práv.

V průběhu celého krajského kola vám budou k dispozici garanti jednotlivých otázek i technická podpora. 
Pro kontaktování podpory budete potřebovat aktivní Google účet (pro připojení do služby Google Meet), Pokud účet 
na Google nemáte, můžete si jej založit zde: https://bit.ly/zalozeni_Google.

http://www.zemepisnaolympiada.cz
http://www.zemepisnaolympiada.cz
https://bit.ly/zalozeni_Google
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Kam se obrátit s dotazem? 

Pro jednotlivé soutěžní kategorie vám budou k dispozici jejich garanti či pověření zástupci s technickou podporou 
(podrobnosti budou součástí následujícího informačního emailu). 

Nebudou však odpovídat na otázky související se zněním úkolů (tj. nebudou vysvětlovat případná nepochopení 
úkolů či dotazy týkající se řešení úloh). 

Dotazy, které nebudou technického charakteru nebudou vyřizovány, vyvarujte se jich tedy prosím, abyste případně 
neblokovali komunikační kanály ostatním. 

Podrobnosti ohledně technické podpory budou zveřejněny v informačním emailu, který bude soutěžícím zaslán 
3 dny před krajským kolem.

Potřebné vybavení pro krajské kolo Zeměpisné olympiády:

• čistý papír a tužka (např. na poznámky či výpočty), u některých typů úloh je vhodné si odpovědi předvyplnit 
na papír a teprve poté je vyplnit do políček el. formuláře

• kalkulačka 

• doporučené atlasy či multilicence od Kartografie Praha, a. s. (viz výše) 

• pokud není výslovně uvedeno v zadání úkolu, je v průběhu řešení úloh zakázáno využívat učebnice, hledat 
nápovědy na internetu či v jiných zdrojích – respektujte pravidla fair play – vzhledem k tomu, že je na řešení 
úloh omezený čas, listováním v učebnicích pouze zbytečně ztrácíte čas.

Závěrečné informace

Jsme si vědomi, že se jedná o zcela nestandardní situaci, proto je možné, že v průběhu řešení krajského kola narazíte 
na komplikace či problémy. Organizační tým se vám bude snažit být k dispozici a pomáhat. Organizátoři soutěže 
se snažili podmínky maximálně přizpůsobit současné situaci.

Pokud se vám nedostane odpovědi hned, vyčkejte prosím. Organizátoři možná právě řeší dotazy jiných soutěžících. 

Vyhraďte si na řešení olympiády dostatek času. Ráno se k počítači přihlaste s dostatečným předstihem, vyzkoušejte, 
že vám vše funguje a zkontrolujte si emailovou schránku a její volnou kapacitu (kontrolujte i případné spamy – zadání 
jsou rozesílána prostřednictvím hromadné korespondence). 

Pokud máte v den konání olympiády distanční výuku, nahlaste to svému vyučujícímu, abyste byli omluveni. 

Všichni soutěžící se účastí v krajském kole zavazují respektovat pravidla fair play. To znamená, že budou soutěžní úlohy 
vypracovávat sami a bez pomoci vyučujících, rodičů, sourozenců či jiných osob (přípustná je pouze čistě technická 
pomoc).

V průběhu řešení úkolů je zakázáno komunikovat s ostatními soutěžícími. 

Výsledky krajského kola budou do dvou týdnů zveřejněny na internetových stránkách www.zemepisnaolympiada.cz. 
Z kategorií C a D bude zároveň sestaven seznam postupujících do celostátního kola soutěže. 

Ceny pro vítěze poskytne Česká geografická společnost. První tři soutěžící z každého kraje obdrží poštou diplom 
a drobné ceny.

V případě, že bude soutěžící potřebovat potvrzení o účasti v krajském kole, může se obrátit na email: 
jakub.jelen@natur.cuni.cz.

http://www.zemepisnaolympiada.cz
mailto:jakub.jelen@natur.cuni.cz
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Dotazy či případné stížnosti na průběh krajského kola bude řešit hlavní organizační garant ve spolupráci s Ústřední 
komisí Zeměpisné olympiády.

Komentáře/dotazy ke krajskému kolu můžete vyplňovat do následujícího formuláře: http://bit.ly/zpetna_vazba_ZO.

Za týden (tj. 23. 4. 2020) přijde soutěžícím další email s pokyny, ve kterých budou upřesněny podrobnosti 
k vyplňování formulářů či k možnostem online podpory v průběhu krajského kola.

Aktuální informace o soutěži jsou k dispozici na www.zemepisnaolympiada.cz. 

Děkujeme vám za váš zájem o Zeměpisnou olympiádu a věříme, že i přes mimořádná opatření si krajské kolo soutěže 
užijete. 

V Praze dne 14. 4. 2020                 

Kontakt:                     
RNDr. Jakub Jelen 
hlavní organizační garant ZO 
katedra sociální geografie a regionálního rozvoje     
Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova 
Albertov 6, 128 00 Praha 2 
telefon: +420 728 368 944 
e-mail: jakub.jelen@natur.cuni.cz

http://bit.ly/zpetna_vazba_ZO
http://www.zemepisnaolympiada.cz
mailto:jakub.jelen@natur.cuni.cz
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Pokyny k využívání digitálního Školního atlasu od společnosti
Kartografie Praha, a. s.

Díky spolupráci s nakladatelstvím Kartografie Praha, a. s. a společnosti Fraus Media, s. r. o. máme možnost vám pro plnění 
soutěžních úloh poskytnou zdarma digitální multilicenci školních atlasů Světa a Česka. 

Pro využívání této licence je nutné nainstalovat čtečku digitálních knih FLEXI BOOKS. 

Pokud máte o využívání digitálních atlasů zájem, nejpozději do úterý 22. dubna do 16:00 vyplňte své údaje do této 
sdílené tabulky.

Zapsaným soutěžícím přijde po tomto termínu email, ve které naleznou odkaz pro přihlášení do licence – aktivační 
kód. 

Dále budou postupovat podle pokynů instalačního souboru.

Je tedy nutné, aby vyplnili registrační údaje a stáhli si čtečku FlexiBooks, ve které si poté aktivují Školní atlasy 
od nakladatelství Kartografie Praha, a. s.

V případě dotazů s instalací je možné se obrátit na:

Zákaznická podpora Flexibooks 
email: info@flexibooks.cz 
telefon: +420 377 430 323     

Čtečku je také možné stáhnout na tomto odkazu: https://flexibooks.cz/jak-cist (i přes to je ale potřeba se do sdílené 
tabulky zapsat kvůli přidělení registrace).

POZOR: čtečku bohužel není možné z důvodu chybějící podpory stáhnout a používat na zařízeních MacBook 
(Apple).

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Pokud chcete pro krajské kolo Zeměpisné olympiády využívat digitální atlas, nainstalujte si vše potřebné a práci s ním 
si vyzkoušejte nejméně 2–3 dny předem.

V průběhu soutěžního dne nebude možné řešit případné problémy s instalací či používáním digitálního atlasu. Proto 
si jej stáhněte, spusťte a vyzkoušejte s předstihem. Projděte si i jednotlivé části. Atlas se obsahově shoduje s tištěnou 
verzí, avšak jeho používání a hledání v něm je do jisté míry specifické a pokud jste v něm dosud nepracovali, je vhodné 
si vše vyzkoušet předem. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uMKclRsPwCErrsxYlhWY1V00HGUFmAYIaauGo5Av9WA/edit?usp=sharing
https://flexibooks.cz/jak-cist 
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Pokyny POUZE pro praktickou část kategorie D 

Praktická část Zeměpisné olympiády je zaměřena na vaše praktické dovednosti. Podrobné pokyny naleznete 
až v samotném zadání, abyste se ale na práci mohli připravit, budete muset v předstihu učinit následující kroky:

1. vytiskněte si obrysovou mapu krajů Česka ze strany 8 tohoto dokumentu (tuto mapu vytiskněte na celou 
stránku A4 v měřítku 100 %, tj. ani ji nezvětšujte, ani nezmenšujte), pro praktickou část je platná pouze tato 
podkladová mapa distribuovaná pořadateli ZO.

2. Pokud nemáte účet na Google, založte si jej (budete jej potřebovat pro vkládání vytvořených souborů na disk).
Pro založení účtu můžete použít tento odkaz: https://bit.ly/zalozeni_Google.

Při samotném vypracování praktické části učiňte následující:

1. Podepište vytištěný list a uveďte i vaši školu a kraj, které reprezentujete.

2. Až v průběhu řešení krajského kola splníte zadaný úkol naskenujte nebo vyfoťte vaši práci (kvalitní a čitelná 
forma), přičemž skenovat lze i pomocí mobilních aplikací, např. Fotoskener.

3. Naskenovaný soubor s mapou následně pojmenujte ve tvaru: prijmeni_jmeno_kraj.

4. Vložte soubor do správné (dle kraje) sdílené složky na Google Disk ZDE.

5. Nezapomeňte, že je nutné mít založený Google účet a pro vkládání souborů do sdílené složky být přihlášen.

6. Vložení souboru si můžete vyzkoušet. Ve sdílené složce bude zároveň tabulkový soubor, kde můžete 
potvrdit odeslání zkušebního správně pojmenovaného souboru (který vložíte do příslušné složky dle kraje) 
a administrátor vám zpětně potvrdí, že je vše v pořádku. Touto cestou bude možné do začátku KK ZO si vše 
vyzkoušet. Zejména kvalitu vloženého souboru. Při samotném konání bude brán zřetel na technické potíže 
spojené s vkládáním materiálů pouze ve výjimečných případech.

Pro potřeby praktické části budete potřebovat:

• psací potřeby

• kalkulačka

Připravte si podklady a veškeré náležitosti pro praktickou část s předstihem (nejlépe 1–2 dny před konáním krajského 
kola). V průběhu krajského kola nebude brán zřetel na problémy spojené s tiskem podkladů či zakládáním emailů. 

V případě dotazů k přípravě na praktickou část kategorie D se obracejte na:  jan.pulec@natur.cuni.cz. 

https://bit.ly/zalozeni_Google
https://drive.google.com/drive/folders/1YlbB2KyoyEh6-E7F3iQuGIsFhNEC2kMC?usp=sharing
mailto:jan.pulec@natur.cuni.cz
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Soutežící:ˇ

ZEMEPISNÁ OLYMPIÁDA
KRAJSKÉ KOLO
kategorie  D

ˇ


