Doplňující pokyny

PRO KRAJSKÉ KOLO
22. ROČNÍKU ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY ŠK. ROKU 2019/2020
Vážení soutěžící,
vzhledem ke způsobu uspořádání letošního krajského kola Zeměpisné olympiády online formou
se organizační tým rozhodl vydat doplňující pokyny pro toto kolo, aby byla zajištěna maximální
informovanost a nedocházelo ke komplikacím či nedorozuměním.
Věnujte tedy prosím těmto pokynům patřičnou pozornost.
Krajské kolo (pro soutěžní kategorie A–D) proběhne na území celého Česka v pondělí 27. dubna 2020.

Průběh soutěžního dne:
1. v 8:00 budou soutěžícím rozeslány emailem odkazy na uzamčené odpovědní formuláře
pro zaznamenávání odpovědí (pro každou část bude zvláštní odkaz, tj. zvlášť odpovědní formulář
2. v 8:15 budou do následující složky vložena zadání pro část práce s atlasem
https://drive.google.com/drive/folders/1RjppRmKkVSyZH6Zk76s4BDtLSk6tkHd0?usp=sharing
3. v 10:00 budou do výše uvedené složky vložena zadání pro část písemný test geografických znalostí
4. v 11:15 budou do výše uvedené složky vložena zadání pro praktickou část
5. v níže uvedené časy se budou postupně otevírat a uzavírat odpovědní formuláře pro jednotlivé
části

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)

Odpovědní formuláře odeslané mimo stanovený časový limit nebudou přijaty k hodnocení. Soutěžící jsou
tedy povinni v daném čase nejen formuláře vyplnit, ale také odeslat.

http://www.zemepisnaolympiada.cz
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Vyplňování odpovědních formulářů
1. před samotným zadáváním odpovědí nezapomeňte správně vyplnit údaje o vás, tj. jméno, příjmení,
celý název školy (vč. adresy) a kraj, za který soutěžíte (tato pole jsou povinná a bez nich nebudete
moci odeslat odpovědní formulář)
2. než se pustíte do práce, doporučujeme si otázky nejdříve projít, abyste si udělali představu, co vás
čeká a mohli si lépe rozvrhnout čas
3. při vyplňování dbejte zvýšené pozornosti na to, abyste vyplnili odpovědi do správného políčka
4. pokud u některé otázky nevíte odpověď, nechte ji prázdnou a můžete přeskočit na další úlohu
5. ujistěte se, že jste odpovědní formulář odeslali (po odeslání vám přijde automatická odpověď)
6. po celou dobu řešení krajského kola si hlídejte čas, rozvrhněte si práci a nezapomeňte formulář
odeslat ve stanovené době

Pokyny pro práci a atlasem
Pro část práce s atlasem máte možnost využívat buď některý z atlasů uvedených v propozicích ke krajskému
kolu ze dne 14. 4. 2020 (dostupné např zde: https://zemepisnaolympiada.cz/aktualni-rocnik.phtml).
NEBO
digitální atlas od nakladatelství Kartografie Praha, a. s. (pokyny k udělení přístupu k digitálnímu atlasu
naleznete opět ve zmiňovaných propozicích ze dne 14. 4. 2020).
POZOR: pokud máte zájem o přidělení licence na digitální atlas a nestihli jste se zapsat do sdílené tabulky,
napište prosím na email: jakub.jelen@natur.cuni.cz nejpozději do soboty 25. dubna 2020 do 12:00.
K přidělení licencí dojde v daný den do 16:00.
V soutěžní den již nebudou licence na digitální atlas přidělovány.
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).

http://www.zemepisnaolympiada.cz
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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.

Pokyny pro praktickou část - POUZE KATEGORIE D
•

Při skenování mapy je potřeba dbát na čitelnost a kvalitu vkládaného obrázku.

•

Vkládané soubory pojmenovávat ve tvaru prijmeni_jmeno_kraj.

Kam se obrátit s dotazem?
V průběhu celého krajského kola vám budou k dispozici garanti a tvůrci jednotlivých otázek i technická
podpora. Jednotliví organizátoři budou mít v prostředí Google Meet založené učebny, do kterých se můžete
připojit (stačí kliknout na jméno) a zeptat se.
POZOR: pro připojení do učeben je nutné mít účet Google (pokud jej nemáte, založte si jej s dostatečným
předstihem).

kategorie A: Filip Hulec
kategorie B: Radek Durna
kategorie C: Petr Trahorsch
kategorie D: Jan Pulec

hl. org. garant: Jakub Jelen, bude odpovídat na dotazy na Facebooku Zeměpisné olympiády (https://www.
facebook.com/zemepisnaolympiada/) a na emailu jakub.jelen@natur.cuni.cz.

Kdy se na jednotlivé osoby můžete obrátit?
•

pokud vám nepřišel email s odkazy na formuláře

•

pokud vám nefungují odkazy na formuláře

•

pokud vám nejde nahrát výstup z praktické části na sdílený disk (týká se pouze kategorie D)

•

v případě dalších technických potíží

http://www.zemepisnaolympiada.cz
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Na jaké dotazy nebudou odpovídat?
•

na dotazy související se zněním úkolů (tj. nebudou vysvětlovat nepochopení úkolů či dotazy týkající
se řešení úloh)

•

na dotazy týkající se nefunkčnosti digitálního atlasu Kartografie Praha, a. s.

•

na dotazy týkající se zakládání e-mailových schránek

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.

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.
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 – emaily jsou rozesílány 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) a nebudou správné odpovědi dohledávat na internetu,
v knihách apod. (pokud tak není určeno přímo v zadání úlohy).
V průběhu řešení úkolů je zakázáno komunikovat s ostatními soutěžícími.
V případě, že bude soutěžící potřebovat potvrzení o účasti v krajském kole, může se po jeho konci obrátit
na email: jakub.jelen@natur.cuni.cz.

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).
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).
Dotazy či případné stížnosti na průběh krajského kola bude řešit hlavní organizační garant ve spolupráci
s Ústřední komisí Zeměpisné olympiády.
http://www.zemepisnaolympiada.cz
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Komentáře/dotazy ke krajskému kolu můžete vyplňovat do následujícího formuláře: http://bit.ly/zpetna_
vazba_ZO.

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

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

V Praze dne 23. 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
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