
Propozice okresního kola ZO 2019

Kategorie: A – 6. ročník ZŠ a prima osmiletých gymnázií
B – 7. ročník ZŠ a sekunda osmiletých gymnázií
C – 8. a 9. ročník ZŠ, tercie a kvarta osmiletých gymnázií a 1. + 2. ročník 

šestiletých gymnázií

Další informace viz http://www.zemepisnaolympiada.cz (hlavně věnujte pozornost tematickým 
okruhům pro jednotlivé kategorie, povoleným pomůckám a zejména doporučeným atlasům)

Školní kola ZO si organizují vyučující sami, do okresního kola postupuje vždy vítěz školního 
kola z každé kategorie, tj.maximálně tři soutěžící z jedné školy.

DŮLEŽITÉ: Vzhledem k náročnosti opravování soutěžních prací a tradičně vysokému počtu 
účastníků okresního kola jsem nucena podobně jako v minulých letech požádat vybrané školy o 
delegování vyučujícího zeměpisu do komise okresního kola. Kritériem pro výběr oslovených škol je 
již tradičně konečné umístění žáků (resp.škol) v okresním kole ZO předchozího roku (první tři místa 
v každé kategorii).
Letos se jedná o následující školy, které tímto žádám o pomoc při práci komise ZO 2019:

 Gymnázium Šternberk
 Gymnázium Hejčín, Olomouc – 3 porotci
 Gymnázium Čajkovského, Olomouc – 2 porotci
 ZŠ Moravský Beroun
 ZŠ a MŠ Luká
 ZŠ Třída Spojenců, Olomouc

Ze zkušenosti z předchozích ročníků vím, že tento počet porotců (tj. 3 na jednu kategorii) je nutný 
pro zdárné zvládnutí mnohdy náročného opravování jednotlivých soutěžních prací. Naléhavě proto 
žádám oslovené školy, které nebudou schopny z organizačních či jiných důvodů zajistit porotce (příp. 
požadovaný počet porotců) z řad svých vyučujících zeměpisu, aby tak laskavě učinily např. osobní 
domluvou s kolegou z jiné školy, vysláním praktikanta apod... Náhradní porotce ani nemusí být 
aprobovaný geograf (v komisi bude pracovat tj.opravovat „pod vedením odborníka“). Děkuji za 
pochopení MŠaf

Škola, která poskytne porotce, může poslat do okresního kola v libovolné kategorii 
kromě vítěze školního kola ještě dalšího soutěžícího tj. i druhého ze školního kola.

Tato nabídka se samozřejmě týká všech škol, ne jen shora uvedených oslovených škol. V případě, 
že by zájem škol převyšoval potřebu ZO 2019 (což nepředpokládám), rozhodovala by včasnost 
odeslání přihlášky.

Datum konání: 20.2.2019
Místo konání: kategorie A, B, C – ZŠ Řezníčkova 25, Olomouc
Prezence: 800 – 850 hod.
Začátek soutěže: 900 hod.

UPOZORNĚNÍ: S ohledem na provoz školy prosím účastníky a jejich pedagogický doprovod, aby 
nevstupovali do budovy školy před osmou hodinou.

Pedagogický dozor: zajistí vysílající organizace

Přihlášky (viz přiložený formulář) zasílejte nejpozději do 15.2.2019 současně na obě adresy:
1. safarikova@zs-zeyerova.cz ( při zaslání emailem bude přijetí vaší přihlášky zpětně potvrzeno )
2. souteze@ddmolomouc.cz

Školy poskytující porotce vyplní i jeho jméno a příjmení a kontakty na něj a samozřejmě i druhého 
(„bonusového“) soutěžícího.

RNDr.Marcela Šafaříková – předsedkyně poroty okresního kola ZO 2019




