Organizační pokyny

PRO OKRESNÍ KOLO
24. ROČNÍKU ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY ŠK. ROKU 2021/2022
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 na následující straně.
Okresní kolo (pro soutěžní kategorie A–D) proběhne na území celé České republiky ve středu 23. 2. 2022 online
přes informační systém Masarykovy univerzity IS MUNI.
V případě, že se v tomto termínu ve vašem okrese konají jarní prázdniny, je stanoven náhradní termín na 2. 3. 2022.
Náhradního termínu je možné využít i v případě, že jste v řádném termínu např. na lyžařském výcviku nebo máte jiné
závažné důvody (karantény, nemoc apod.). Dále můžete využít náhradního termínu i v případě, že vaše škola nemůže
zajistit v řádném termínu počítačové učebny. K náhradnímu termínu není nutné žádná registrace.
Krajské kolo (pro soutěžní kategorie A–D) proběhne na území celé České republiky ve středu 30. 3. 2022 opět v online
prostředí systému IS MUNI.
Ústřední kolo (pro soutěžní kategorie C a D) je prozatím stanoveno na termín 28.–29. 4. 2022. Tento termín se může
ještě vzhledem k epidemické situaci změnit.
Mezinárodní geografické olympiády se v letošním roce uskuteční v průběhu července a srpna 2022.
Letní škola Zeměpisné olympiády pravděpodobně proběhne počátkem července 2022, 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
Testy okresního kola se budou otevírat dle jednotlivých kategorií v časech uvedených v tabulce.
Není potřeba jednotlivé části otevírat přesně v tyto stanovené časy. Rozvrhněte si časy otevírání v jedné místnosti
(např. po minutě), ať vám nespadne systém.
Jednotlivé části se budou otevírat po krajích a kategoriích. Pokud vám jednotlivé časy nevyhovují, můžete případně
využít náhradního termínu 2. 3. 2022.
práce s atlasem
(60 min)

písemný test
geografických znalostí
(45 min)

praktická část
(45 min)

uzavření sytému

Karlovarský + Pardubický

8:00

9:05

10:00

16:00

Plzeňský

8:10

9:15

10:10

16:10

Liberecký

8:20

9:25

10:20

16:20

Královehradecký + Olomoucký

8:30

9:35

10:30

16:30

kraj / kategorie

Zlínský

8:40

9:45

10:40

16:40

Vysočina

8:50

9:55

10:50

16:50

Jihočeský

9:00

10:05

11:00

17:00

Ústecký A + B

9:10

10:15

11:10

17:10

Ústecký C + D

9:20

10:25

11:20

17:20

Praha A + D

9:30

10:35

11:30

17:30

Praha B

9:40

10:45

11:40

17:40

Praha C

9:50

10:55

11:50

17:50

Jihomoravský B + D

10:10

11:15

12:10

18:10

Jihomoravský A

10:20

11:25

12:20

18:20

Jihomoravský C

10:30

11:35

12:30

18:30

Moravskoslezský A + D

10:50

11:55

12:50

18:50

Moravskoslezský B

11:00

12:05

13:00

19:00

Moravskoslezský C

11:10

12:15

13:10

19:10

Středočeský A + D

11:30

12:35

13:30

19:30

Středočeský B

11:40

12:45

13:40

19:40

Středočeský C

11:50

12:55

13:50

19:50

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.

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.
http://www.zemepisnaolympiada.cz
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Celkový počet bodů za:
1) práci s atlasem 40,
2) písemný test geografických znalostí 30,
3) praktickou část 30.
Celkem tedy může soutěžící ze všech částí dosáhnout maximálně 100 bodů.
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. 2018, 4. vydání, 1. dotisk, 184 s.

•

Školní atlas světa. Kartografie Praha, a. s. 2018, 4. vydání, 2. dotisk, 184 s.

•

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

•

Školní atlas světa. Kartografie Praha, a. s. 2021, 5. vydání, 1. dotisk, 184 s.

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 dvou a více soutěžících identický, rozhoduje, který ze soutěžících odevzdá
vypracované úlohy z části 1) práce s atlasem za kratší dobu.
Do krajského kola postupují ve všech kategoriích (A–D) soutěžící na 1.–3. místě z každého okresu + prvních
100 soutěžících napříč Českem.
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 10. 3. 2022.

http://www.zemepisnaolympiada.cz
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Pokud se chcete na okresní kolo připravit, můžete si prostudovat předchozí ročníky nebo si přečtěte články věnované
Zeměpisné olympiádě v časopise Geografické rozhledy.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
Okresního kola se v jeden čas bude účastnit více než 10 000 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.). V případě dotazů se neobracejte
ani na helpdesk ani na IS techniky Masarykovy univerzity. Tyto osoby nebudou na dotazy k soutěži reagovat.
Věnujte dále pozornost pokynům pro práci se systémem IS MUNI, která najdete na následujících stránkách.

http://www.zemepisnaolympiada.cz
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DŮLEŽITÉ: POKYNY PRO PRÁCI V SYSTÉMU IS MUNI
Aby mohli soutěžící řešit okresní kolo Zeměpisné olympiády, musí splnit následující podmínky:
•

mít účet v systému IS MUNI (tento účet si vytvořili při registraci do okresního kola)

•

vyplněné správné (občanské) jméno a příjmení
•

•

je zakázáno používat jakékoliv přezdívky, zkratky apod. (takovéto účty budou ze soutěže
vyřazeny bez možnosti opětovné registrace)

dokončit VŠECHNY KROKY REGISTRACE, tzn. že musí mít potvrzený účet (kliknout na odkaz v emailu,
který přišel po založení účtu) a zároveň MUSÍ BÝT V KURZU ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY

Důležité je především to, aby byl každý soutěžící v kurzu Zeměpisné olympiády (po přihlášení do IS MUNI klikne
na tlačítko VSTOUPIT).
•

podrobnosti k registraci viz: https://www.zemepisnaolympiada.cz/_soubory/_aktuality/303.pdf

•

dále doporučujeme ověřit přihlašovací údaje do systému, a především heslo nejlépe 1–2 dny
předem (v případě zapomenutého hesla postupujte dle návodu na straně 9)

•

do systému je možné se přihlašovat jak z domova, tak ze školy (odkud budou soutěžící okresní kolo
řešit je tedy na nich, resp. na domluvě se školou)

•

všichni soutěžící se účastí v okresním kole zavazují respektovat pravidla fair play, tzn., že budou
soutěžní úlohy vypracovávat sami a bez pomoci třetích osob – vzhledem k tomu, že je na řešení úloh
omezený čas, listováním v učebnicích a hledáním na internetu soutěžící pouze ztrácejí čas

•

je zakázáno testy kopírovat, jakkoliv šířit či sdílet

•

v průběhu řešení úkolů je zakázáno komunikovat s ostatními soutěžícími

•

při vyplňování textu do IS nezapomínejte na to, že odpovědi jsou vyhodnocovány automaticky,
tj. jakýkoliv překlep je vyhodnocen jako chyba

•

pokud se Vám stane, že v průběhu řešení vypadne internet nebo dojde k výpadku systému IS
MUNI, není třeba to nikomu hlásit (telefonovat, psát e-maily)

•

nepoužívejte webový prohlížeč Internet Explorer

•

pokud by došlo k výpadku IS MUNI, zbytečně neklikejte, zatížíte tím systém ještě víc, vyčkejte několik
minut, systém by měl sám naběhnout

DOPORUČUJEME
•

pokud si chcete práci v systému IS MUNI vyzkoušet, v interaktivní osnově klikněte na tzv. “cvičný
odpovědník”, ten nijak nesouvisí se soutěží, ale slouží k vyzkoušení si práce v systému

http://www.zemepisnaolympiada.cz
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PRŮBĚH OKRESNÍHO KOLA V IS MUNI
1. Přihlásit se do IS MUNI: https://is.muni.cz/ekurzy/ZO2022

2. Vepsat své přihlašovací údaje (UČO a heslo). V případě zapomenutého hesla postupujte dle návodu
na straně 9 a na obrázku.

http://www.zemepisnaolympiada.cz
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3. Po úspěšném přihlášení vstoupíte do tzv. Interaktivní osnovy

4. V den soutěže vyhledáte v interaktivní osnově záložku “Okresní kolo: kategorie X” - kategorii zvolíte podle
toho, ve které soutěžní kategorii soutěžíte (A–D)
5. Každá záložka bude obsahovat 3 odpovědníky
•

práce s atlasem

•

písemný test geografických znalostí

•

praktická část

6. Odpovědníky otevírejte postupně (ne všechny najednou – jinak vám poběží časový limit ve všech částech
zároveň)
•

k odpovědníkům bude umožněn přístup pouze řádně registrovaným uživatelům, tj. soutěžícím, kteří
byli potvrzeni svými vyučujícími. Pokud se přihlásíte pod UČO, které váš vyučující nezaregistroval,
zobrazí se chybové hlášení:

•

odpovědník budete možné spustit až ve chvíli, kdy bude zpřístupněn pro danou kategorii a skupinu
(A1–A5 apod.)

•

informace o tom, kdy budete moct soutěžní test spustit, Vám přijde v emailu (viz harmonogram
přístupů).

POZOR! Soutěžní test lze spustit pouze jednou! Tj. soutěžící klikne na spuštění a musí počkat, než se mu test načte
(to chvíli trvá v závislosti na rychlosti připojení).
•

v případě, že by se stránka načítala delší dobu, je potřeba VYČKAT, dokud se stránka nenačte
•

•

není potřeba stránku obnovovat (nebo klikat na klávesy F5, Ctrl + R) nebo klikat na tlačítko
“Zpět”.

v případě výpadku připojení se můžete k testu vrátit přes interaktivní osnovu e-kurzu kde bude test
umístěn a klikněte na odkaz na test a následně klikněte na “Ano, skutečně otevřít podruhé”

POZOR: Výpadkem se nepřerušuje odpočítávání časového limitu.
http://www.zemepisnaolympiada.cz
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Test můžete průběžně ukládat (kliknutím na tlačítko Průběžně uložit). Na závěr klikněte na tlačítko ODEVZDAT.

V případě, že Vám do konce testu zbývají poslední sekundy, nechte tento limit uplynout a test se automaticky odevzdá.
Po odevzdání se nelze k testu vracet.
Pokud by se Vám stalo, že by v průběhu odevzdání odpovědníku vypadlo připojení, zobrazí se Vám hlášení:

Vyčkejte na obnovení připojení a odešlete odpovědi znovu.
7. po odevzdání všech 3 odpovědníků okresní kolo končí, výsledky se dozvíte až po proběhnutí náhradního
termínu, nejpozději do 10. 3.
8. soutěžící, kteří postoupí do krajského kola, budou osloveni organizátory v polovině března

http://www.zemepisnaolympiada.cz
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ZAPOMENUTÉ HESLO
Před testem je nutné zkontrolovat, že se umíte přihlásit do IS MUNI (znáte učo a heslo). V případě, že si heslo
nepamatujete, obnovte si ho v dostatečném časovém předstihu před testem, ideálně den předem. Postup při obnovení
hesla:
1.

na adrese https://is.muni.cz/auth/elportal/ekurzy/ZO2022 najdete šedý odkaz „Zapomenuté heslo nebo učo“.

Po kliknutí na odkaz se dostanete na stránku, kde zadáte svůj email:

http://www.zemepisnaolympiada.cz
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DALŠÍ INFORMACE
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 okresní kolo soutěže
užijete.

V Praze dne 17. 2. 2022							

RNDr. Jakub Jelen, Ph.D.

								

organizační garant ZO

Kontakt:
RNDr. Jakub Jelen, Ph.D.
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
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