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ÚSTŘEDNÍ KOLO
21. ROČNÍKU ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY ŠK. ROKU 2018/2019

Ústřední (celostátní) kolo 21. ročníku Zeměpisné olympiády školního roku 2018/2019 
pro soutěžní věkové kategorie C a D proběhne v budově děkanátu Přírodovědecké fakulty 
Univerzity Karlovy (Albertov 6, Praha 2) ve dnech 25. a 26. 4. 2019.

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 
účetního dokladu. Je vhodné, aby účastník předložil nejen jízdenku na prostředek hromadné 
dopravy, ale pokud to bude možné, tak i daňový doklad, který by mu měl dopravce na vyžádání 
vystavit. Při využití služebního či soukromého vozidla je možné proplatit cestovní náklady formou 
proplacení hodnoty ceny jízdného hromadnou dopravou v dané trase. Podle vyhlášky MŠMT není 
možné proplácet: parkování, jízdné MHD na území hl. města Prahy ani jízdné zákonnému zástupci 
(rodiči) soutěžícího.

Místo konání, děkanát Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy (Albertov 6, Praha 2), se nachází 
asi 200 metrů od zastávky „Albertov“ tramvajových linek 24, 18, 14 a 7. Bližší informace o MHD 
v Praze naleznete na www.dpp.cz, vyhledání spojení na http://pid.idos.cz/spojeni/.

PŘIHLAŠOVÁNÍ A REGISTRACE: 
Soutěžící i jejich doprovod jsou povinni se na ústřední kolo přihlašovat prostřednictvím on-line  
formuláře na stránkách Excelence MŠMT nejpozději do 14. 4. 2019 (poté se aplikace uzavře), 
a to následujícím způsobem:

1. Soutěžící se do ústředního kola přihlásí prostřednictvím on-line formuláře na  stránkách 
Excelence MŠMT:
• kategorie C na odkazu https://excelence.msmt.cz/soutez/428
• kategorie D na odkazu https://excelence.msmt.cz/soutez/429

2.  Pedagogický doprovod, rodič či jiný doprovod soutěžícího se přihlásí stejnou cestou 
jako soutěžící, tj. prostřednictvím on-line formuláře na stránkách Excelence MŠMT.
• Pokud doprovází soutěžícího kategorie C na odkazu      

https://excelence.msmt.cz/soutez/428 
• Pokud doprovází soutěžícího kategorie D na odkazu       

https://excelence.msmt.cz/soutez/429

excelence.msmt.cz/soutez/407 
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Pokud doprovází více soutěžících nebo naopak nedoprovází nikoho (např. člen Ústřední komise 
ZO), přihlašuje se na odkazu: https://excelence.msmt.cz/soutez/429.
Přihlášení je nezbytné zejména kvůli stravě a ubytování. Jelikož aplikace je primárně 
projektována pro žáky, je v případě doprovodu provést několik výjimečných kroků:

a) datum narození nabízí kalendář nejzazší 1. 1. 1990, proto je nutné vepsat datum ručně 
ve formátu DD-MM-RRRR

b) pokud nejste zaměstnancem školy (např. člen Ústřední komise ZO), z nabídky „Škola“ vyberte 
libovolnou školu, aby vás systém pustil dál (záznam bude poté pořadatelem smazán)

c) do povinných polí e-mail pedagoga a e-mail rodiče uveďte pokaždé svůj e-mail.

Vyplněním registračního on-line formuláře na stránkách Excelence MŠMT zároveň účastník prohlašuje, 
že se seznámil s pokyny ústředního kola Zeměpisné olympiády v tomto dokumentu.

Je si vědom, že se účastní školní akce, a proto se bude chovat v souladu se školním řádem své školy.

Věnujte prosím přihlašování patřičnou pozornost!

Registrace soutěžících, pedagogického doprovodu i členů Ústřední komise s možností proplacení 
jízdních dokladů bude otevřena ve čtvrtek 25. 4. 2019 od 8:30 do 10:30 v místnosti Z1 (2. patro 
vpravo).
Doporučujeme všem účastníkům ústředního kola dostavit se na registraci s dostatečným 
předstihem. V čase mezi 8:30 – 10:30 bude pro soutěžící i učitele probíhat v prostorách registrace 
doprovodný program.

PRÁCE V TERÉNU:

Součástí ústředního kola jsou také práce v terénu, které budou probíhat v Jílovém u Prahy 
(v  doprovodu členů organizačního týmu ZO). Účastníci budou na místo dopraveni autobusem 
na  náklady organizátora (soukromým autodopravcem). Autobus pro odjezd do terénu bude 
přistaven ve 12:00 před budovu Albertov 6.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: je nezbytné, aby soutěžící měli vhodné oblečení do terénu 
(i pro případ nepříznivého počasí). Nezbytné jsou především pevné boty, pohodlné sportovní 
oblečení, nepromokavá bunda či pláštěnka. Pokud účastník nebude vhodně oblečen, může být 
ze soutěže diskvalifikován!
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UBYTOVÁNÍ:

Nocleh z 25. na 26. 4. 2019 bude zajištěn bezplatně pro soutěžící a jejich pedagogický doprovod 
na vysokoškolské koleji (kolej Hostivař, Weilova 2, Praha 10). Soutěžící dopraví na místo autobus 
po skončení práce v terénu. Pedagogický doprovod a členové ústřední komise se na ubytování 
dopravují samostatně.

Zájem o ubytování je třeba potvrdit v přihlašovacím formuláři závazně do 14. 4. 2019 
(viz výše).

STRAVOVÁNÍ:

Pro soutěžící je bezplatně zajištěn po oba dva dny teplý oběd 25. a 26. 4. 2019 ve VŠ menze Albertov 
a teplá večeře 25. 4. v jídelně základní školy v Jílovém u Prahy. Pedagogický doprovod a členové 
Ústřední komise si zajišťují večeři dne 25. 4. sami. Snídaně 26. 4. zajištěna není, ale v blízkosti 
koleje se nachází supermarket, kde lze potraviny zakoupit. Pokud má soutěžící jakékoliv stravovací 
omezení (alergie, diety) je povinen toto nahlásit organizátorovi prostřednictvím registračního 
formuláře (viz výše).

Zájem o stravování je třeba potvrdit v přihlašovacím formuláři závazně do 14. 4. 2019 
(viz výše).

POVINNÉ VYBAVENÍ PRO SOUTĚŽ, KTERÉ SI MUSÍ KAŽDÝ SOUTĚŽÍCÍ PŘIVÉZT:
• psací potřeby: propisovací tužka, tužka, guma, minimálně 6 různých barev pastelek
• kalkulačka (zákaz používání mobilního telefonu k tomuto účelu)
• pravítko, trojúhelník s ryskou, kružítko, úhloměr
• 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
• jeden z níže uvedených 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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CO BUDE PO ÚSTŘEDNÍM (CELOSTÁTNÍM) KOLE:

Dva různé týmy nejúspěšnějších řešitelů kategorie D postupují do dvou mezinárodních 
geografických soutěží: iGeo 30. 7. - 5. 8. 2019 v Hong Kongu, IESO 26. 8. – 3. 9. 2019 v Daegu 
(Korea). V této souvislosti žádáme, aby měli účastníci postupující na ústřední 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. 

Pro nejúspěšnější řešitele kategorie C bude uspořádána letní geografická škola 11. – 14. 7. 2019 
v Blansku, která bude zároveň přípravou na mezinárodní soutěže pro kategorii D (účast 
nezbytná).

          

Kontakt:
RNDr. Jakub Jelen
Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta
Geografická sekce
Albertov 6, 128 43 Praha 2
email: jakub.jelen@natur.cuni.cz
mobil: 728 368 944
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