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ORGANIZAČNÍ POKYNY 
PRO KRAJSKÉ KOLO 

16. ROČNÍKU ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY ŠK. ROKU 2013/2014 

Krajské kolo (pro soutěžní kategorie A–D) proběhne na území celého Česka v pondělí 17. 3. 2014. 

Ústřední (celostátní) kolo (pro soutěžní kategorie C a D) proběhne na půdě Přírodovědecké fakulty 
UK v Praze v pondělí 14. 4. a v úterý 15. 4. 2014 (nocleh, strava a jízdné hrazeno).  
Nejúspěšnější řešitelé krajského kola kategorií A a B budou mít možnost zúčastnit se celorepublikového 
soutěžního výběrového soustředění 13. a 14. 5. 2014 pro kategorii A a 14. a 15. 5. 2014 pro kategorii B, 
které se uskuteční na půdě Ekologického centra Orlov, o.p.s. u Příbrami (nocleh, strava a jízdné s nutností 
úhrady ze strany soutěžícího).  
 
POTŘEBNÉ VYBAVENÍ PRO SOUTĚŽ: 

� psací potřeby (propisovací tužka, tužka, guma, 1 barevná pastelka, pro soutěžní kategorie C a D 
minimálně 2 různé barvy pastelek) 

� pravítko 

� pro soutěžní kategorie C a D trojúhelník a úhloměr 

� kalkulačka (ne v mobilním telefonu) 

� volný čistý papír na výpočty 

� pro části 1) práce s atlasem + pro soutěžní kategorii A a B pro 3) praktickou část: 

� 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).  

� pro část 1) práce s atlasem pro soutěžní kategorie C a D: 

� 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). 

Autorská řešení úloh jsou zpracována výhradně pro výše uvedená vydání běžně používaných atlasů. 

Pro část 2) písemný test geografických znalostí a pro 3) praktickou část u kategorií C a D není 
přípustné mít jakýkoli atlas. 

 
ORGANIZAČNÍ POKYNY: 

Krajští pověření pracovníci (garanti) odborných soutěží – odbory školství KÚ: 
� Zajistí distribuci soutěžních úloh organizátorům krajských kol. Ve všech soutěžních kategoriích se testují 

3 typy znalostí a dovedností ⇒ distribuují se 3 zadání testů a k nim 3 autorská řešení. 
� Nejpozději do týdne od pořádání krajského kola zašlou organizační garantce ZO Silvii R. Kučerové na 

e-mail silvie.kucerova@natur.cuni.cz výsledkové listiny krajských kol všech soutěžních kategorií (A–D) 
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ve formulářích „sablona_vysledkove_listiny.doc“, které jsou přílohou zásilky zadání úloh. Podle nich 
bude sestaven žebříček nejúspěšnějších řešitelů v Česku (kteří budou následně zváni k účasti na 
ústředním kole ZO – kategorie C a D) a podle nich budou také zváni úspěšní řešitelé na celorepublikové 
soutěžní výběrové soustředění (kategorie A a B) 

Organizátoři krajského kola (DDM, školy aj.): 
� Obdrží od krajských pověřených pracovníků (garantů) zadání soutěžních úloh a zajistí jejich tisk. 

Soutěžní úlohy se tisknou černobíle. Součástí zásilky je také autorské řešení všech soutěžních úloh, 
sloužící pro ty, kdo budou testy opravovat a hodnotit. 

� Ve všech soutěžních kategoriích se testují 3 typy znalostí a dovedností: 1) práce s atlasem, 2) písemný 
test geografických znalostí, 3) praktická část. Pořadí úloh v testech je takto seřazeno, není ovšem nutné 
jej dodržovat – necháváme na zvážení pořadateli. 

� Pro vypracování 1) práce s atlasem je určeno až 45 minut času, pro vypracování každé ze zbylých dvou 
částí 2) písemného testu geografických znalostí a 3) praktické části je určeno až 60 minut času. 
V případě, že všichni soutěžící již dopracovali, je možno určený čas zkrátit. Mezi jednotlivými částmi 
jsou doporučeny přestávky. 

� Pro lepší práci se zadáním úloh doporučujeme k sobě jednotlivé listy nesešívat napevno, ale spojit 
kancelářskou sponkou, kterou soutěžící mohou v případě potřeby sundat. Napevno možno sešít při 
odevzdání – necháváme na zvážení pořadateli. 

� U každé soutěžní úlohy je v zadání i autorském řešení uveden vždy maximální počet bodů, který lze za 
otázku získat, jeho výši zná i soutěžící (aby mohl případně zvolit strategii řešení otázek). Pokud není 
výslovně řečeno jinak, body se za špatné odpovědi neodečítají, pouze se přičítají body za správné 
řešení. Celkový počet bodů za 1) práci s atlasem je 30, za 2) písemný test geografických znalostí 40, 
za 3) praktickou část 30. 

� Výsledné pořadí soutěžících musí být jednoznačné, každou příčku smí obsadit pouze 1 soutěžící 
(požadavek MŠMT, za jehož nedodržení hrozí soutěži sankce). Není přípustné, aby se na stejném místě 
umístili dva a více soutěžících. Pokud dosáhli 2 a více soutěžících stejného počtu bodů, rozhoduje 
o 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, který ze soutěžících odevzdal dříve vypracované úlohy 
z 2) písemného testu geografických znalostí. 

� Nejpozději do týdne od pořádání krajského kola zašlou organizátoři kola organizační garantce ZO Silvii 
R. Kučerové na e-mail silvie.kucerova@natur.cuni.cz a krajskému pracovníkovi (garantovi) krajského 
úřadu ve svém kraji výsledkové listiny krajských kol všech soutěžních kategorií (A–D) ve formulářích 
„sablona_vysledkove_listiny.doc“, které jsou přílohou zásilky zadání úloh. Podle nich bude sestaven 
žebříček nejúspěšnějších řešitelů v Česku (kteří budou následně zváni k účasti na ústředním kole ZO – 
kategorie C a D) a podle nich budou zváni úspěšní řešitelé na celorepublikové soutěžní výběrové 
soustředění (kategorie A a B). 

� Pro soutěžní kategorie A a B je krajské kolo nejvyšším soutěžním kolem. Jako reakce na opakované 
žádosti ze strany soutěžících a pedagogů byla však zajištěna možnost, aby se vítěz (1. místo) v každém 
kraji Česka mohl zúčastnit celorepublikového soutěžního výběrového soustředění, pořádaného 
13. a 14. 5. 2014 pro kategorii A a 14. a 15. 5. 2014 pro kategorii B na půdě Ekologického centra Orlov, 
o.p.s. u Příbrami (nocleh, strava a jízdné s nutností úhrady ze strany soutěžícího). Pokud vítěz nebude 
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mít možnost či zájem se soustředění účastnit, posouvá se tato nabídka na dalšího soutěžícího v pořadí 
v daném kraji. Seznam úspěšných soutěžících bude vyvěšen na webu Zeměpisné olympiády 
www.zemepisnaolympiada.cz a soutěžící budou obesíláni dopisem s nabídkou a podrobnými 
informacemi v průběhu dubna 2014. 

� Úspěšní řešitelé soutěžních kategorií C a D postupují z krajského do ústředního kola podle následujícího 
klíče: Z každého kraje v Česku postupuje vítěz (1. místo) v daném kraji. Dále bude pořadateli ústředního 
kola vytvořen žebříček úspěšných řešitelů za celé Česko (bez vítězů v jednotlivých krajích) a prvních 10 
nejúspěšnějších v tomto pořadí také postoupí do ústředního kola. Celkem tedy postupuje v každé 
z kategorií C a D do ústředního kola 24 účastníků (14 vítězů krajských kol automaticky a dalších 10 podle 
celorepublikového pořadí). Pokud dosáhne 2 a více úspěšných řešitelů za Česko stejného počtu bodů, 
rozhoduje o účasti v první desítce ústředního kola počet bodů z 3) praktické části, následně z 1) práce 
s atlasem, následně umístění v kraji. Seznam postupujících soutěžících do ústředního kola bude 
vyvěšen na webu Zeměpisné olympiády www.zemepisnaolympiada.cz a soutěžící budou obesíláni 
zvacím dopisem s podrobnými informacemi v průběhu března 2014. 

� Není přípustné jakkoli zveřejňovat (např. na internetu) a bez svolení organizačního garanta 
(Geografické sekce PřF UK v Praze) šířit zadání a autorská řešení krajského kola ZO. Zadání 
s autorským řešením budou od 23. 3. 2014 zveřejněna na webu Zeměpisné olympiády 
http://www.zemepisnaolympiada.cz. Jiné zveřejnění zadání a autorských řešení okresního kola ZO je 
považováno ze strany organizačního garanta za porušení autorských práv 
 

Bližší informace viz Vyhlášení 16. ročníku Zeměpisné olympiády 2013/2014 a organizační řád ZO, které 
jsou dostupné na webu ZO http://www.zemepisnaolympiada.cz. 
 
Děkujeme Vám za Váš zájem o Zeměpisnou olympiádu a za podporu nadaných žáků v geografii. 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne 7. 3. 2014 RNDr. Silvie R. Kučerová, Ph.D. 
      organizační garantka ZO 


