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ÚSTŘEDNÍ KOLO
22. ROČNÍKU ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY ŠK. ROKU 2019/2020

Ústřední (celostátní) kolo 22. ročníku Zeměpisné olympiády školního roku 2019/2020 
pro  soutěžní věkové kategorie C a D proběhne vzhledem k mimořádným událostem 
kombinovanou formou.

V pondělí 22. června 2020 proběhne distanční (online) část

• práce s atlasem

• písemný test geografických znalostí

 V sobotu 27. června 2020 proběhne prezenční část v Jílovém u Prahy

• práce v terénu

• multimediální test

Distanční část: 

Detailní pokyny k distanční části obdrží registrovaní soutěžící začátkem měsíce června.

Prezenční část v Jílovém u Prahy: 
Prezenční část celostátního kola proběhne 27. června 2020 (registrace od 10.00 do 10:45) v areálu 
a blízkém okolí základní školy v Jílovém u Prahy (adresa: Komenského 365, 254 01 Jílové u Prahy).

DOPRAVA NA MÍSTO KONÁNÍ: 
Vzhledem k tomu, že MŠMT pro letošní rok pozastavilo z důvodu mimořádné situace financování 
veškerých soutěží, nebude možné soutěžícím proplácet cestovné. 

Soutěžící, kteří se budou na místo konání dopravovat autem, budou mít možnost parkovat přímo 
před budovou základní školy na vyhrazeném parkovišti.

Soutěžícím, kteří pojedou hromadnou dopravou, je doporučeno využít autobus z Prahy ze zastávky 
Budějovická a vystoupit na zastávce Jílové u Prahy, náměstí. Odtud následně trvá cesta na ZŠ Jílové 
cca 7–10 minut.
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UBYTOVÁNÍ: 
Z důvodu jednodenního průběhu terénní části není ubytování hromadně zajišťováno. V případě, 
že by soutěžící přijížděli z větší vzdálenosti a měli by zájem o ubytování v Praze, mohou se obrátit 
na organizátory, kteří jim mohou pomoci zařídit ubytování na VŠ kolejích či jiných zařízeních 
(případné ubytování si účastníci hradí sami).

STRAVOVÁNÍ: 
Díky spolupráci s městem Jílové u Prahy a dalšími institucemi budou mít soutěžící bezplatně 
zajištěn teplý oběd ve školní jídelně základní školy. Zároveň bude po celou dobu terénní části 
připraveno drobné občerstvení, včetně nápojů. Pokud má soutěžící jakékoliv stravovací omezení 
(alergie, diety) je povinen toto nahlásit organizátorovi prostřednictvím registračního formuláře.

PROGRAM PRO SOUTĚŽÍCÍ: 

10:00–10:45   registrace 

10:50–11:00   zahájení terénní části

11:00–14:00  terénní část (řešení a zpracovávání úloh)

14:00–15:00  oběd ve školní jídelně

15:00–16:00  program pro soutěžící v budově základní školy

16:00–16:15   vyhlášení výsledků a slavnostní zakončení

PROGRAM PRO DOPROVOD SOUTĚŽÍCÍCH: 
S přihlédnutím k netradičnímu pojetí celostátního kola soutěže organizátoři vyjednali s vedením města 
a místními institucemi program pro doprovod soutěžících. V rámci programu bude možné např. navštívit 
místní muzeum, radnici či další objekty. Dále doprovod obdrží drobné propagační a upomínkové předměty 
či poukázky na slevy na nápoje v místních restauracích.

Budeme tedy rádi, když celostátní kolo pojmete jako výlet, při kterém poznáte Jílové u Prahy či jeho okolí.

Historie města: http://www.jilove.cz/historie-mesta/d-1101/p1=2600

Tipy na výlet v Jílovém u Prahy a okolí: http://www.jilove.cz/tipy-na-vylet/d-1096/p1=2605

Zajímavosti (na webu muzea): http://www.muzeumjilove.cz/zajimavosti-okoli/

PŘIHLAŠOVÁNÍ A REGISTRACE:
Soutěžící jsou povinni se na ústřední kolo přihlašovat prostřednictvím on-line formuláře, který najdete zde: 
https://forms.gle/pJ64Y98WfgoLuAgaA.

Formulář vyplňte nejpozději do 1. června 2020.

Pokud do uvedeného data formulář nevyplníte, budou osloveni náhradníci.  

http://www.jilove.cz/historie-mesta/d-1101/p1=2600
http://www.jilove.cz/tipy-na-vylet/d-1096/p1=2605
http://www.muzeumjilove.cz/zajimavosti-okoli/
https://forms.gle/pJ64Y98WfgoLuAgaA
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DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: 
Je nezbytné, aby soutěžící měli vhodné oblečení do terénu (i pro případ nepříznivého počasí). 
Nezbytné jsou především pevné boty, pohodlné oblečení, nepromokavá bunda či pláštěnka, 
láhev na vodu, doporučeny jsou sluneční brýle a pokrývka hlavy.

Dále jsou soutěžící povinni si s sebou přivézt:
• psací potřeby: propiska, tužka, guma, pastelky
• kalkulačka (zákaz používání mobilního telefonu k tomuto účelu)
• pravítko, úhloměr
• pevná podložka na psaní o velikosti A4 (doporučena podložka se sponou / klipem)
• eurosložku či jiný plastový obal na dokumenty pro případ deště 

ZÁVĚREČNÉ POZNÁMKY: 
Vzhledem k mimořádným opatřením i zastavení financování soutěží ze strany MŠMT je uspořádání 
celostátního kola kombinovanou formou kompromisem mezi finančními možnostmi organizátorů 
a snahou o zachování terénní části, která je specifická právě pro celostátní kolo. V případě, že budou 
mít soutěžící jakékoliv individuální problémy (s dopravou, ubytováním apod.), jsme připraveni 
v rámci možností pomoci.

Mezinárodní olympiády iGeo a IESO jsou pro letošní rok zrušeny, vítězové celostátního tedy na tyto 
soutěže nepostupují (vítězství v letošním roce neznamená automatický postup na mezinárodní 
olympiády v příštím roce).

Těšíme se na viděnou v Jílovém u Prahy!

Kontakt:
RNDr. Jakub Jelen
Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta
Geografická sekce
Albertov 6, 128 00 Praha 2
email: jakub.jelen@natur.cuni.cz
mobil: 728 368 944


