Organizační pokyny

PRO OKRESNÍ KOLO
23. ROČNÍKU ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY ŠK. ROKU 2020/2021
1. část
Vážení soutěžící,
gratulujeme vám k postupu do okresního kola Zeměpisné olympiády. Letošní ročník soutěže bude oproti
předchozím v mnoha věcech odlišný. Věnujte tedy prosím zvýšenou pozornost těmto pokynům. Pečlivě
a včas si je prostudujte, abyste byli na okresní kolo řádně připraveni.
Pozornost věnujte především harmonogramu jednotlivých částí okresního kola.
Propozice pro práci s IS MUNI (2. část organizačních pokynů) obdržíte v pátek 12. února 2021.

Okresní kolo (pro soutěžní kategorie A–D) proběhne na území celé České republiky ve středu 17. 2. 2021
online přes informační systém Masarykovy univerzity IS MUNI.
V případě, že se v tomto termínu ve vašem okrese konají jarní prázdniny (Benešov, Beroun, Rokycany, České
Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město,
Prostějov), je stanoven náhradní termín na 24. 2. 2021.
Vzhledem k online formě mohou soutěžící z uvedených okresů řešit okresní kolo v řádném nebo v náhradním
termínu.
Pokud chtějí soutěžící okresní kolo řešit v náhradním termínu, je potřeba, aby nejpozději do 15. února
2021 vyplnili tento formulář (https://forms.gle/mq2Jns5cMGeHPdXe8).
Krajské kolo (pro soutěžní kategorie A–D) proběhne na území celé České republiky ve středu 17. 3. 2021
opět v online prostředí systému IS MUNI.
Ústřední kolo (pro soutěžní kategorie C a D) je prozatím stanoveno na termín 22.–23. 4. 2021. Tento termín
se může ještě vzhledem k epidemické situaci změnit.
Mezinárodní geografické olympiády se v letošním roce uskuteční také online v průběhu července a srpna
2021.
Letní škola Zeměpisné olympiády pravděpodobně proběhne v termínu 21.–25. 7. 2021, účastnit se budou
mít letos možnost již řešitelé krajského kola Zeměpisné olympiády (vše však záleží na aktuální epidemické
situaci).

http://www.zemepisnaolympiada.cz
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PRŮBĚH OKRESNÍHO KOLA
Okresní kolo má tři části, jednotlivé části se budou pro jednotlivé kategorie otevírat dle následujícího harmonogramu:
kategorie A + B
1.

práce s atlasem: 8:00–10:00,

2.

písemný test geografických znalostí: 10:00–11:30,

3.

praktická část: 11:30–13:00.

kategorie C + D
1.

práce s atlasem: 8:30–10:30,

2.

písemný test geografických znalostí: 10:30–12:00,

3.

praktická část: 12:00–13:30.

Soutěžící se mohou do jednotlivých částí přihlásit v uvedených časových rozmezích a na řešení každé části mají
uvedený časový limit. Každá část se však uzavírá s koncem uvedeného časového rozmezí (po tomto čase již není
možné odpovědi odeslat), tj:
Pro vypracování 1) práce s atlasem je určeno maximálně 60 minut času.
Pro vypracování 2) písemného testu geografických znalostí je určeno maximálně 45 minut času.
Pro vypracování 3) praktické části je určeno maximálně 45 minut času.

Příklad 1: soutěžící kat. A se přihlásí k práci s atlasem v čase 8:35 a test může řešit do 9:35
Příklad 2: soutěžící kat. C se přihlásí k práci s atlasem v čase 9:00 a test může řešit do 10:00
Příklad 3: soutěžící kat. D se přihlásí k práci s atlasem v čase 9:55 a test může řešit do 10:30

U každé soutěžní úlohy je uveden vždy maximální počet bodů, který lze za otázku získat, a pokud není výslovně
řečeno jinak, body se za špatné odpovědi neodečítají, pouze se přičítají body za správná řešení.
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.

http://www.zemepisnaolympiada.cz
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POTŘEBNÉ VYBAVENÍ PRO OKRESNÍ KOLO ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY
•

počítač s připojením k internetu (není vhodný mobilní telefon nebo tablet)

•

trojúhelník nebo pravítko

•

kalkulačka

•

tužka/ propiska a čistý papír na výpočty/poznámky

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

Školní atlas světa. Kartografie Praha, a. s. 2020, 5. vydání, 184 s.

•

Školní atlas světa. Kartografie Praha, a. s. 2019, 4. vydání, 2. dotisk, 184 s.

•

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

NEBO digitální multilicenci Školních atlasů od Kartografie Praha, a. s.
Pokud tedy soutěžící nemají k dispozici tištěné školní atlasy, postupují dle instrukcí na straně č. 5.
DALŠÍ INFORMACE
Výsledné pořadí soutěžících musí být jednoznačné, každou příčku smí obsadit pouze 1 soutěžící.
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 vypracované úlohy
z 1) práce s atlasem kratší dobu.
Do krajského kola postupují ve všech kategoriích (A–D) soutěžící na 1.–3. místě z každého okresu.
Výsledky okresního kola budou dostupné na webových stránkách Zeměpisné olympiády až po proběhnutí okresních
kol ve všech okresech (tj. i v okresech, ve kterých je okresní kolo posunuté z důvodu jarních prázdnin), nejpozději však
28. února 2021.

Pokud se chcete na okresní kolo připravit, můžete si prostudovat předchozí ročníky.
Pokud se chcete o Zeměpisné olympiádě dozvědět více, přečtěte si následující články věnované soutěži v časopise
Geografické rozhledy:
Např.:
Zeměpisná olympiáda překročila hranice svých možností. Článek zdarma ke stažení zde.
Mezinárodní olympiáda věd o Zemi pohledem účastníka. Článek zdarma ke stažení zde.

http://www.zemepisnaolympiada.cz
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DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
okresního kola se v jeden čas bude účastnit více než 6 000 soutěžících. V jeho průběhu tedy nebude možné
odpovídat na žádné telefonní či e-mailové dotazy. Nebude také možné brát ohled na případné technické potíže
na straně soutěžících (výpadky internetu, zapomenutá hesla, nefunkční PC apod.) či na problémy s digitálním atlasem
(funkčnost tohoto atlasu ověřte předem).

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 5. 2. 2021							
								

RNDr. Jakub Jelen
organizační garant ZO

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://www.zemepisnaolympiada.cz

4

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 poskytnout 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 neděle 14. února do 20:00 vyplňte své údaje do této
sdílené tabulky.
Zapsaným soutěžícím budou průběžně chodit aktivační kódy společně s informačním emailem, ve kterém budou
uvedeny podrobnosti a návod k instalaci.
Aktivační kód nepřijde bezprostředně poté, co se zapíšete do tabulky - kódy jsou přiřazovány ručně a budou
přidělovány cca 1x za 3 dny.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
Pokud chcete pro okresní 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.

http://www.zemepisnaolympiada.cz
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JAK ZVLÁDNOUT S D�TMI
ZEM�PIS S NADHLEDEM?
Jaké úkoly v sešitech najdete?
␣
␣
␣
␣
␣
␣

k procvi�ování a opakování u�iva
zábavné a zajímavé s obrázky a schématy
praktické k propojení poznatk� z b�žného života
náro�n�jší, které mohou být pro žáky výzvou
dopl�ova�ky, k�ížovky a spojova�ky
interaktivní k procvi�ování a k testování

Jaké další výhody
vám pracovní sešity p�inášejí?
␣
␣
␣
␣
␣

prvek motiva�ního sebehodnocení žák�
atraktivní Google Earth videa
odkazy na interaktivní procvi�ování
p�ímo u každého tématu
interaktivní testy se zd�vodn�ním �ešení
p�ehled u�iva a �ešení sešit� ke stažení zdarma

unikátní propojení na online
procvi�ování ZDARMA s okamžitou
zp�tnou vazbou na
www.skolasnadhledem.cz
díky barevné podob� zp�ehlední
a zatraktivní žák�m práci
využitelné k jakékoliv u�ebnici
zem�pisu

ZDARMA
ONLINE
PROCVIČOVÁNÍ
Zem�pis s nadhledem
pracovní sešit 6
pracovní sešit 7
pracovní sešit 8
pracovní sešit 9

89 K�
89 K�
89 K�
89 K�

978-80-7489-484-8
978-80-7489-485-5
978-80-7489-486-2
978-80-7489-487-9

+ ONLINE procvi�ování ZDARMA

–10 %

sleva pro školy
p�i nákupu online

Objednávejte na www.ucebnice.fraus.cz.
ZDARMA PRO U�ITELE*
1. Pracovní sešit s nadhledem
2. Ro�ní školní multilicence interaktivního pracovního
sešitu Flexibooks v hodnot� 990 K�
*

Nakladatelství Fraus
Edvarda Beneše 72, 301 00 Plze�
tel.: 377 226 102, e-mail: info@fraus.cz
www.fraus.cz

http://www.zemepisnaolympiada.cz

Akce platí p�i nákupu 20 a více kus� jednoho ro�níku
pracovních sešit� Zem�pis s nadhledem.
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