Organizační pokyny

PRO KRAJSKÉ KOLO
21. ROČNÍKU ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY ŠK. ROKU 2018/2019
Krajské kolo (pro soutěžní kategorie A–D) proběhne na území celého Česka ve středu 20. 3. 2019.
Pro soutěžní kategorie A a B je krajské kolo kolem nejvyšším.
Ústřední (celostátní) kolo je pořádáno pro soutěžní kategorie C a D a proběhne v Praze, na Přírodovědecké
fakultě Univerzity Karlovy ve čtvrtek 25. 4. a v pátek 26. 4. 2019 (nocleh, strava a jízdné hrazeno soutěžícím
i pedagogickému doprovodu).
Soustředění vítězů Zeměpisné olympiády a letní geografická škola pro vítěze ústředního kola proběhne
v termínu 11. 7. – 14. 7. 2019 v Blansku. Ta bude zároveň přípravou na mezinárodní soutěže pro kategorii
D (účast pro postupující do mezinárodních kol je tedy nezbytná).
Mezinárodní olympiády, na které postupují dva různé týmy nejúspěšnějších řešitelů celostátního kola
kategorie D, proběhnou v termínech 30. 7. – 5. 8. 2019 (Mezinárodní geografická olympiáda iGEO – Hong
Kong) a 26. 8. – 3. 9. 2019 (Mezinárodní olympiáda věd o Zemi IESO – Daegu, Korea).
V této souvislosti žádáme, aby měli účastníci postupující na ústřední (celostátní) kolo platný cestovní
pas (potřebný pro potenciální cestu do zahraničí). Ihned po celostátním kole zajišťujeme proti cestovnímu
dokladu soutěžících letenky a z důvodu prudkého růstu cen letenek před blížícím se termínem cesty
je finančně velmi ztrátové čekat 30 dní, než si soutěžící vyřídí doklad.
POTŘEBNÉ VYBAVENÍ PRO KRAJSKÉ KOLO ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY:
•

psací potřeby (propisovací tužka, obyčejná tužka, guma)

•

trojúhelník nebo pravítko

•

kalkulačka (ne v mobilním telefonu)

•

čistý papír na výpočty

•

pro část 1) práce s atlasem je možné ve všech kategoriích používat pouze následující typy atlasů:
•

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.

•

Školní atlas světa. Kartografie Praha, a. s. 2015, 4. dotisk, 3. vydání. 176 s.
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pro část 1) práce s atlasem pro soutěžní kategorie C a D je možné zároveň s atlasy světa používat:

•

•

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

•

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

•

pro část 2) písemný test geografických znalostí není přípustné používat jakýkoli atlas.

•

pro část 3) praktická část:
•

v kategorii A je možné používat pouze atlasy světa uvedené výše v části 1) práce s atlasem

•

v kategorii B je možné používat pouze atlasy světa uvedené výše v části 1) práce s atlasem

•

v kategorii C je možné používat atlasy světa a zároveň atlasy České republiky (Česka) uvedené
výše v části 1) práce s atlasem

•

v kategorii D není přípustné používat jakýkoliv atlas.

ORGANIZAČNÍ POKYNY:
KRAJŠTÍ POVĚŘENÍ PRACOVNÍCI (GARANTI) ODBORNÝCH SOUTĚŽÍ – ODBORY ŠKOLSTVÍ KÚ:
•

Zajistí distribuci soutěžních úloh a materiálů organizátorům krajských kol. Ve všech soutěžních kategoriích
se testují 3 typy znalostí a dovedností → distribuují se 3 části zadání testů a k nim 3 autorská řešení.

•

Nejpozději do týdne od pořádání krajského kola (tj. do 27. 3. 2019) zašlou organizačnímu garantovi ZO
Jakubovi Jelenovi na e-mail jakub.jelen@natur.cuni.cz kompletně vyplněné výsledkové listiny krajských
kol všech soutěžních kategorií v uvedeném formuláři „vysledky_kraj2019.xls“, který je přílohou zásilky
zadání úloh.

•

Prosím výsledkové listiny nezasílat ve formátu PDF ani jiném a soubor nijak neupravovat (nevybarvovat,
nepřidávat další informace apod.)!

•

Podle výsledků bude sestaven žebříček nejúspěšnějších řešitelů v Česku (kteří budou následně zváni k účasti
na ústředním kole ZO – kategorie C a D). Vítěz krajského kola postupuje do kola celostátního automaticky.

ORGANIZÁTOŘI KRAJSKÉHO KOLA (DDM, ŠKOLY aj.):
•

Obdrží od krajských pověřených pracovníků (garantů) zadání soutěžních úloh a zajistí jejich tisk. Soutěžní
úlohy se tisknou černobíle. Součástí zásilky je také autorské řešení všech soutěžních úloh, sloužící pro ty,
kdo budou testy opravovat a hodnotit.

PRŮBĚH KRAJSKÉHO KOLA:
•

Ve všech soutěžních kategoriích se testují 3 typy znalostí a dovedností: 1) práce s atlasem, 2) písemný test
a 3) praktická část.
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•

Pořadí úloh v testech je takto seřazeno, není ovšem nutné jej dodržovat – necháváme na zvážení pořadatele

•

Pro vypracování 1) práce s atlasem je určeno maximálně 60 minut času.

•

Pro vypracování 2) písemného testu geografických znalostí je určeno maximálně 60 minut času.

•

Pro vypracování 3) praktické části je určeno maximálně 60 minut času.

•

V případě, že všichni soutěžící již dopracovali, je možno určený čas libovolně zkrátit.

•

Mezi jednotlivými částmi jsou doporučeny přestávky.

•

Pro lepší práci se zadáním úloh doporučujeme k sobě jednotlivé listy nesešívat napevno, ale spojit
kancelářskou sponkou, kterou soutěžící mohou v případě potřeby sundat. Napevno možno sešít při odevzdání
– necháváme na zvážení pořadatele.

•

Některé úlohy napříč soutěžními kategoriemi vycházejí z podobného zadání. Úlohy nejsou totožné,
totožné jsou pouze některé vstupní informace, které se dle obtížnosti rozšiřují s postupující věkovou kategorií
dle vzoru mezinárodních testů PISA a TIMSS. Domněle stejné zadání úloh tak může být podnětem
pro pokus o podvodné opisování napříč soutěžními kategoriemi.

•

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.

•

Celkový počet bodů za:

			

1) práci s atlasem je 30,
		 2) písemný test geografických znalostí 40,
		 3) praktickou část 30.
		 Celkem tedy může soutěžící ze všech částí dosáhnout maximálně 100 bodů.

•

Výsledné pořadí soutěžících musí být jednoznačné, každou příčku smí obsadit pouze 1 soutěžící. Není
přípustné, aby se na stejném místě umístili dva a více soutěžících. Jedná se o pravidlo soutěží zařazených
do Excelence středních a základních škol MŠMT. V případě nedodržení této zásady hrozí soutěži vyřazení
ze seznamu.

•

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.

•

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 a soutěžící budou obesíláni zvacím
dopisem s podrobnými informacemi na počátku dubna 2019.
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•

Soutěžící se do ústředního kola budou přihlašovat přes on-line registrační formulář na stránkách
Excelence MŠMT.

•

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 http://www.zemepisnaolympiada.cz. Jiné zveřejnění zadání a autorských řešení krajské kola
ZO je považováno ze strany organizačního garanta za porušení autorských práv.

DOPORUČENÍ PŘI ÚČASTI SOUTĚŽÍCÍCH SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI:
•

Soutěžící se speciálními vzdělávacími potřebami jsou povinni svou diagnózu odpovídajícím způsobem
doložit krajské komisi ještě před vlastním konáním krajského kola.

•

Krajská komise zohlední doloženou diagnózu při řešení soutěžních úloh, resp. má možnost poskytnout
soutěžícím např. přiměřeně delší čas pro jejich vypracování nebo zajistit specifické podmínky pro tělesně
handicapované soutěžící (např. přístupy do budov, úpravu místa pro soutěžícího apod.).

•

Příslušná krajská komise Zeměpisné olympiády je oprávněna umožnit účast soutěžících ve speciálním
režimu, resp. určit podmínky jejich účasti v rámci individuální integrace, při zachování regulérnosti a dodržení
podmínky jednotnosti soutěže.

UPOZORNĚNÍ K ÚČASTI V KRAJSKÝCH KOLECH:
•

Pravidla ZO neumožňují regulérní účast soutěžícího v krajském kole ZO v jiném kraji, než ke kterému
ze správního hlediska náleží jeho vysílající škola, resp. soutěžícího by v takovém případě bylo možné hodnotit
výhradně mimo oficiální soutěžní pořadí v daném kraji a nebylo by možné zahrnout jej do hodnocení
v kraji, ke kterému ze správního hlediska náleží jeho vysílající škola.

ZÁVAZNÉ DOKUMENTY TÝKAJÍCÍ SE ORGANIZACE ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY:
•

Vyhláška č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání

•

Organizační řád Zeměpisné olympiády

•

Vyhlášení 21. ročníku Zeměpisné olympiády pro školní rok 2018/2019

Podrobné informace o soutěži jsou k dispozici na http://www.zemepisnaolympiada.cz.
Děkujeme Vám za Váš zájem o Zeměpisnou olympiádu a za podporu nadaných žáků v geografii.

V Praze dne 4. 3. 2019							
Kontakt:							
RNDr. Jakub Jelen
hlavní organizační garant ZO
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje				
Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova
Albertov 6, 128 43 Praha 2
telefon: +420 728 368 944
e-mail: jakub.jelen@natur.cuni.cz
http://www.zemepisnaolympiada.cz

organizační garant ZO
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