Ústřední kolo
16. ročníku Zeměpisné olympiády školního roku 2013/2014
Ústřední (celostátní) kolo 16. ročníku Zeměpisné olympiády školního roku 2013/2014 pro soutěžní
věkové kategorie C a D proběhne v budově děkanátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
v Praze, Albertov 6 ve dnech 14. a 15. 4. 2014.

Doprava na místo konání:
Dopravní náklady soutěžících a jejich pedagogického doprovodu z počátečního a koncového bodu mimo
hranice obce Praha proplatí organizátoři účastníkům proti předložení jízdního dokladu. Z části je možné
proplatit pedagogickému doprovodu i jízdné proti povolení k využití služebního či soukromého vozidla. Proplacení jízdného zákonnému zástupci soutěžícího není bohužel podle vyhlášky MŠMT možné. Parkování
osobního automobilu v ulici Albertov a přilehlém areálu bohužel není možné (pouze s časovým omezením
tzv. parkovacích zón a s poplatkem).
Místo konání (děkanát PřF UK v Praze, Albertov 6) se nachází asi 200 metrů od zastávky „Albertov“ tramvajových linek 24, 18, 7 a 6. Práce v terénu bude probíhat v oblasti Karlína (v doprovodu členů organizačního
týmu ZO). Každý účastník obdrží u registrace 24 hodinovou jízdenku na MHD pokrývající cesty na místo
práce v terénu, na ubytování a na slavnostní vyhlášení výsledků. Z vlastních zdrojů je potřeba zajistit si jízdné
na místo zahájení soutěže (Albertov 6) dne 14. 4. a z místa slavnostního vyhlášení výsledků dne 15. 4. Bližší
informace o MHD v Praze naleznete na www.dpp.cz, vyhledání spojení na http://pid.idos.cz/spojeni/.
V některých krajích je možné využít pedagogický doprovod „vedoucího výpravy ZO z kraje“, tj. pedagogického pracovníka, který bude organizovat hromadný odjezd soutěžících z daného kraje. Seznam
vedoucích výprav ve vybraných krajích je uveden na straně 3 tohoto dokumentu.
Prezence s možností proplacení jízdních dokladů bude otevřena od 9.30 do 11.15 hodin v místnosti Z5.

Ubytování:
Nocleh ze 14. na 15. 4. 2014 bude zajištěn bezplatně pro soutěžící a jejich pedagogický doprovod na
vysokoškolské koleji (Kolej Hostivař, Weilova 2, Praha 10). Soutěžící pojedou po skončení programu po
20. hodině na místo ubytování hromadně se členy organizačního týmu ZO.
Po většinu soutěže na Přírodovědecké fakultě (Albertov) a v Karlíně budou mít soutěžící a doprovod možnost uschovat si všechny věci v uzamykatelné místnosti. Zájem o ubytování je třeba potvrdit závazně do
1. 4. 2014 (viz níže).

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Geografická sekce
Albertov 6, 128 43 Praha 2
http://www.zemepisnaolympiada.cz
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Stravování:
Pro soutěžící je bezplatně zajištěn teplý oběd 14. a 15. 4. 2014 ve VŠ menze na Albertově, studená večeře formou bagety 14. 4. na Albertově a snídaně na Koleji Hostivař. Zájem o stravování je třeba potvrdit
závazně do 1. 4. 2014 (viz níže).

Slavnostní vyhlášení výsledků:
Slavnostní vyhlášení výsledků ústředního kola se uskuteční 15. 4. 2014 v Rezidenci primátora hlavního
města Prahy od 13.30 do 14.30 hodin (Mariánské náměstí 1, Praha 1). Soutěžící pojedou na místo hromadně se členy organizačního týmu ZO.

Povinné vybavení pro soutěž, které si musí každý soutěžící přivézt:












Školní atlas světa. Kartografie Praha, a. s. 2013, 2. aktualizovaný dotisk 3. vydání, 176 s. ISBN
978-80-7393-074-5 či 1. výtisk z roku 2011 (případně Školní atlas světa. Kartografie Praha, a. s.
2007. 2. vydání. 175 s. ISBN 978-80-7011-925-9, případně Školní atlas světa. Kartografie Praha,
a. s. 2004. 1. vydání. 175 s. ISBN 80-7011-730-3),
Česká republika: školní atlas pro základní školy a víceletá gymnázia. Kartografie Praha, a. s.
2012, 3. vydání. 36 s. ISBN 978-80-7393-275-6 (případně Česká republika: sešitový atlas pro základní školy a víceletá gymnázia. Kartografie Praha, a. s. 2008, 2. vydání. 32 s. ISBN 978-80-7393-041-7,
případně Česká republika: sešitový atlas pro základní školy a víceletá gymnázia. Kartografie Praha,
a. s. 2006, 1. vydání. 32 s. ISBN 80-7011-870-9),
psací potřeby: propisovací tužka, tužka, guma, ořezávátko, minimálně dvě různé barvy pastelek,
kalkulačka (zákaz používání mobilního telefonu k tomuto účelu),
pravítko (30 cm), úhloměr,
olovnice (pro práci v terénu),
pevná podložka na psaní o velikosti A4 (pro práci v terénu),
vhodný oděv a obuv do terénu, včetně deštníku nebo pláštěnky v případě nepříznivého počasí,
průkaz zdravotní pojišťovny.

Potřeby pro prezentaci kraje:
V rámci společného večera sehrají týmy soutěžících z každého kraje během časového limitu max. pět minut
dramatickou scénku na téma „Riziko v našem kraji“. Soutěžícím by se tedy mělo podařit prezentovat
vybrané přírodní či společenské riziko charakteristické pro daný kraj. Představení si společně připraví
celý tým z kraje (obě soutěžní věkové kategorie) a může si k němu přivézt nezbytné rekvizity. Pedagogický
doprovod nebo organizátor krajského kola může za těmito účely zajistit předání kontaktů všech účastníků z kraje mezi sebou. Představení je čistě společenskou aktivitou a nebude součástí bodového hodnocení
v soutěži.

Důležitá informace na závěr:
Do 1. 4. 2014 zašle: 1) soutěžící nebo jeho zákonný zástupce a též 2) pedagogický doprovod
na e-mail organizační garantky Silvie R. Kučerové (silvie.kucerova@natur.cuni.cz) svoji osobní závaznou přihlášku, která je v přiloženém souboru osobni_zavazna_prihlaska.doc.

RNDr. Silvie R. Kučerová, Ph.D.
organizační garantka ZO
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Vedoucí výpravy ZO z vybraných krajů:
Kraj

Jméno

Instituce
katedra geografie
Pedagogické fakulty
Masarykovy univerzity

Kontakt

Jihomoravský

RNDr. Hana
Svobodová, Ph.D.

Moravskoslezský

Ing. Juraj Svoboda

ZŠ Opava

jusvo@seznam.cz,
tel.: 723 666 001

Olomoucký

Mgr. Vladimír Böhm

Reálné gymnázium
a základní škola města
Prostějova

bohm@rg.prostejov.cz,
tel.: 775 130 656

Plzeňský

Mgr. Pavel Červený

11. ZŠ Plzeň

cervenyp@kge.zcu.cz,
tel.: 378 028 623

Ústecký

Mgr. Oldřich Poul

ZŠ Velké Březno

olda.poul@seznam.cz,
tel.: 775337187

Zlínský

Mgr. Edita Buršík
Jinková

ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí

Edita.Jinkova@seznam.cz,
tel.: 605 829 413

hsvobodova@ped.muni.cz,
tel.: 774 576 370

3

Harmonogram ústředního kola Zeměpisné olympiády:
14. 4. 2014
11:30 12:20

Levá rýsovna

12:20 13:10

13:10 14:00

14:00 14:50

14:50 15:40

15:40 16:30

16:30 17:20

17:20 18:10

18:10 19:00

19:00 19:50

zahájení

Menza

oběd

Karlín

praktická část: terénní práce
program 1
pro učitele

Mineralogická

zpracování
praktické části

Velká
paleontologická

společný večer:
„Riziko v našem
kraji“

program 2
pro učitele
zasedání
Ústřední komise
ZO

Z4

15. 4. 2014
8:10 9:00

Levá rýsovna

9:00 9:50

9:50 10:40

10:40 11:30

11:30 12:20

12:20 13:10

13:10 14:00

14:00 14:50

test práce s atlasem,
písemný test geografických
znalostí

Z3
Menza

program 3
pro učitele
oběd

Rezidence
primátora

slavnostní
vyhlášení
výsledků

Program pro učitele:
Program 1: Diskuze o školní kartografické produkci s Mgr. Janem Ptáčkem, vedoucím odborné redakce
nakladatelství Kartografie Praha, a. s.
Program 2: přednášky Mgr. Michala Kusáka a Mgr. Adama Emmera „Vliv klimatické změny na přírodní
hrozby v tropických Andách“ a „Analýza sesuvů a eroze v Etiopské vysočině“.
Program 3: seminář k interaktivní učebnici nakladatelství Fraus
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Plánek budovy děkanátu Přírodovědecké fakulty UK v Praze:
Prezence s možností proplacení jízdních dokladů bude otevřena od 9.30 do 11.15 hodin v místnosti Z5.
Přístup: Po hlavním schodišti do 2. patra – doprava – za roh – naproti Müllerově mapě Čech po točitém
schodišti vzhůru do podkroví.

přízemí

1. patro

3. patro

© A. Bačo, J. D. Bláha

4. patro
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