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Letní škola Zeměpisné a Geologické olympiády 2021 

 

Termín konání: 21. – 25. července 2021 

Místo konání: Kladno  

 

PROGRAM: 

STŘEDA 21. 7. 2021 

14:00    sraz účastníků (před Domovem mládeže Sítná, 5. května 1870, Kladno)  

14:00–15:00   ubytování, administrativa  

15:00–15:30  úvodní informační přednáška  

15:30–17:30  cvičení z kartografie 

18:00–19:00  večeře 

19:00–21:00  seznamovací aktivity a hry, společenský program, deskové hry 

 

ČTVRTEK 22. 7. 2021 

08:00–09:00  snídaně 

09:00–13:00  exkurze lom Sýkořice 

13:00–14:00  oběd 

15:00–18:00  oddělené aktivity geologie × kartografie × sociální geografie (1. blok)  

18:00–19:00  večeře 

19:00–21:00  přednáška (volby pohledem geografa)   

 

PÁTEK 23. 7. 2021 

08:00–09:00  snídaně 

09:00– 12:00  oddělené aktivity geologie × kartografie × sociální geografie (2. blok)  

12:00–13:00  oběd 

13:00–16:00  oddělené aktivity geologie × kartografie × sociální geografie (2. blok)  

16:00–18:00  přednáška fyzická geografie  

18:00–19:00  večeře 

19:00–21:00  společenský program, deskové hry  
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SOBOTA 24. 7. 2021 

08:00–09:00  snídaně 

09:00– 10:30 oddělené aktivity mezinárodní olympiády × angličtina pro geografy a 

geology (1. blok) 

10:30–12:00 oddělené aktivity mezinárodní olympiády × angličtina pro geografy a 

geology (2. blok) 

12:00–13:00  oběd 

13:00–18:00  pěší výlet / exkurze Kožová hora  

18:00–19:00  večeře 

19:00–21:00  společenský program, deskové hry 

 

NEDĚLE 25. 7. 2021 

08:00–09:00  snídaně 

09:00– 11:00  hodnocení letní školy  

11:00–12:00  závěrečná reflexe  

12:00–13:00  oběd 

13:00–14:00  vyklízení pokojů a odjezd  

změna programu vyhrazena  

 

Po celou dobu programu (včetně terénní práce) budou účastníky doprovázet organizátoři 

Zeměpisné olympiády, Geologické olympiády a vedoucí české reprezentace na iGeo a IESO. 

  

DOPRAVA: 

Program soustředění a letní školy bude zahájen v Kladně před budovou Domova mládeže Sítná 

(5. května 1870, Kladno), viz: 

https://mapy.cz/zakladni?id=425142&source=firm&x=14.1085845&y=50.1377235&z=17.  

Účastníci se na místo zahájení a z místa ukončení dopraví individuálně. Dopravní náklady 

účastníků z počátečního a do koncového bodu jejich individuální cesty (místo bydliště – Kladno 

a zpět) proplatí organizátoři účastníkům v plné výši proti předložení jízdního dokladu. Cestovné 

bude uhrazeno i v případě, že bude účastník na místo zahájení a z místa ukončení dopraven 

individuální automobilovou dopravou (např. rodiči), a to ve výši ceny jízdného hromadné dopravy 

z místa bydliště do Kladna a zpět. Do lomu Sýkořice se dopraví účastníci hromadnou dopravou, 

která je zajištěna organizátory. 
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UBYTOVÁNÍ: 

Nocleh od 21. do 25. 7. 2021 (4 noci) bude zajištěn v domově mládeže Sítná Kladno ve 

dvoulůžkových pokojích, k postelím jsou standardně dodávány lůžkoviny. K dispozici je sociální 

zařízení včetně sprchy (společné na každém patře). Výdaje za ubytování hradí organizátor 

soustředění. 

Většina indoorových aktivit (školení, zpracování úkolů) bude realizována v prostorách domova 

mládeže. 

  

STRAVOVÁNÍ: 

Pro účastníky je v místě ubytování zajištěna plná penze (snídaně, oběd, večeře), vše hrazené 

organizátorem soustředění. Stravování je zajištěno následovně: 

• středa:  večeře 

• čtvrtek:  snídaně + oběd + večeře 

• pátek:   snídaně + oběd + večeře 

• sobota:  snídaně + oběd + večeře 

• neděle:  snídaně + oběd 

  

Na terénní práci / exkurze je vhodné si vzít pití v plastové láhvi, případně drobnou svačinu. 

V případě potřeby je nedaleko domova mládeže supermarket Albert. 

  

VYBAVENÍ: 

Co si musí každý účastník přivézt: 

• psací potřeby: propisovací tužka, tužka, guma, 

• blok/papír na psaní, 

• pevná podložka na psaní o velikosti A4 (pro práci v terénu), 

• kalkulačka 

• zavazadlo na půldenní pobyt v terénu (batoh), 

• vhodný oděv a obuv do terénu – zejména pevná krytá obuv (ne sandály s otevřenou 

špičkou), dlouhý rukáv, pláštěnka nebo nepromokavá bunda pro případ deště, 

• průkaz zdravotní pojišťovny, občanský průkaz, 

• vytištěné, vyplněné a podepsané prohlášení a zdravotní stav účastníka (viz níže), 
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• doklad o očkování proti onemocnění covid-19 před více než 14 dny (kompletně ukončené, 

tj. v případě dvou dávkového schématu očkování, po druhé dávce) nebo potvrzení 

o prodělání nemoci covid-19 v posledních 180 dnech nebo negativní PCR test (starý 

maximálně 7 dní) nebo negativní antigenní test (starý maximálně 72 hodin). 

 

Další nepovinné vybavení: 

• krém na opalování, ochranný prostředek proti klíšťatům a bodavému hmyzu, 

• přezůvky do ubytování, 

• geologické kladívko, 

• společenské hry s geografickou / geologickou tematikou.  

 

V případě, že účastník užívá léky, doveze si je s sebou a informuje o této skutečnosti 

zdravotníka, pokud je nezbytné speciální dávkování či ohrožení zdraví v případě jejich 

neužití. 

  

KONTAKTY: 

• Jakub Jelen (organizační garant Zeměpisné olympiády pro Česko) 

tel.: +420 728 368 944, e-mail: jakub.jelen@natur.cuni.cz  

• Hana Svobodová (vedoucí české reprezentace iGeo) 

tel.: +420 774 576 370, e-mail: hsvobodova@ped.muni.cz  

• Lenka Pavelková (vedoucí české reprezentace IESO) 

tel.: +420 774 055 876, e-mail: lenka.pavelkova@natur.cuni.cz  

 

 

Těšíme se na viděnou! 

 

 

 

Za organizační tým 

RNDr. Jakub Jelen 

Mgr. Lenka Pavelková  
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PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ DÍTĚTE 

 

Prohlašuji, že (jméno): ………………………………………………………………………….. 

 

narozen/a dne:  ………………………………………………………………………….. 

 

bytem trvale:   ………………………………………………………………………….. 

 

 

nejeví známky akutního onemocnění (například horečka nebo průjem). Není mi též známo, že 

by dítě přišlo v posledních 14 kalendářních dnech před odjezdem na zotavovací akci do styku s 

fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy ani mu není 

nařízeno karanténní opatření. 

Jsem si vědom(a) právních následků, které by mne postihly, kdyby toto prohlášení 

nebylo pravdivé. 

 

V      dne  

 

Jméno a podpis zákonného zástupce:  

 

 

..................................................................................................................................................... 

 

Telefonické spojení pro případný kontakt v době konání zotavovací akce: 

 

 

..................................................................................................................................................... 

 

 

Toto prohlášení nesmí být starší než 3 dny. 
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ZDRAVOTNÍ STAV ÚČASTNÍKA 

 

Jméno a příjmení: ……………………..............……….........………..................……….. 

 

Datum narození: ........................................... 

 

Alergie (hlavně na jídlo): ……………………...........……………..................................…. 

 

Trvale užívá tyto léky (nezapomenout je s sebou):  

 

......................................................................................................................................................... 

 

Zdravotní problémy:  

 

......................................................................................................................................................... 

 

Dieta, jiná stravovací omezení:  

 

......................................................................................................................................................... 

 

Jiná omezení: (epilepsie apod.)  

 

......................................................................................................................................................... 

 

 

Datum: …………………....…….. 

 

 

Podpis rodičů (zákonných zástupců): .......................................................... 
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