Organizační pokyny

KRAJSKÉHO KOLA
24. ROČNÍKU ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY ŠK. ROKU 2021/2022
Vážení soutěžící,
gratulujeme vám k postupu do krajského kola Zeměpisné olympiády.
Pečlivě a včas si prostudujte tyto organizační pokyny!
Krajské kolo (pro soutěžní kategorie A–D) proběhne na území celé České republiky ve středu 30. 3. 2022 online
přes informační systém Masarykovy univerzity IS MUNI (pro krajské kolo není žádný náhradní termín).
PRŮBĚH KRAJSKÉHO KOLA
Krajské kolo má tři části, jednotlivé části se budou pro jednotlivé kategorie otevírat dle harmonogramu uvedeného
v tabulce níže.
Jednotlivé části je možné otevírat v uvedených časových rozmezích, avšak je nutné myslet na to, že na každou část
je daný časový limit (nikoliv celá doba otevření) a to tedy:
•

práce s atlasem: 60 minut

•

písemný test geografických znalostí: 45 minut

•

praktická část: 45 minut

HARMONOGRAM SOUTĚŽNÍCH KATEGORIÍ
kategorie

práce s atlasem

písemný test

praktická část

A

8:00 - 16:00

9:00 - 16:00

10:00 - 16:00

B

8:15 - 16:15

9:15 - 16:15

10:15 - 16:15

C

8:30 - 16:30

9:30 - 16:30

10:30 - 16:30

D

8:45 - 16:45

9:45 - 16:45

10:45 - 16:45

U každé soutěžní úlohy je zpravidla uveden 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.
Celkový počet bodů za:
1) práci s atlasem je 40,
2) písemný test geografických znalostí 30,
3) praktickou část 30.
Celkem tedy může soutěžící ze všech částí dosáhnout maximálně 100 bodů.

http://www.zemepisnaolympiada.cz
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POTŘEBNÉ VYBAVENÍ PRO KRAJSKÉ 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.

•

Česko: školní atlas pro základní školy a víceletá gymnázia. Kartografie Praha, a. s. 2018, 4. vydání, 36 s.

•

Česko: školní atlas pro základní školy a víceletá gymnázia. Kartografie Praha, a. s. 2020, 5. vydání, 36 s.

DALŠÍ INFORMACE
Pro soutěžní kategorie A a B je krajské kolo kolem nejvyšším.
Řešitelé soutěžních kategorií C a D postupují z krajského do celostátního (ústředního) kola podle následujícího klíče:
•

z každého kraje v Česku postupuje vítěz (1. místo) v daném kraji;

•

dále bude vytvořen žebříček soutěžících za celé Česko (bez vítězů v jednotlivých krajích) a prvních
10 nejúspěšnějších v tomto pořadí také postoupí do celostátního kola.

(pokud dosáhne 2 a více soutěžících stejného počtu bodů, jako soutěžící na 10. místě celorepublikového seznamu,
postupují do celostátního kola všichni soutěžící se daným počtem bodů, jako soutěžící na 10. místě).
Seznam postupujících soutěžících do celostátního kola bude vyvěšen na webu Zeměpisné olympiády
www.zemepisnaolympiada.cz a soutěžící budou obesíláni zvacím emailem s podrobnými informacemi na počátku
dubna 2022.
Výsledné pořadí soutěžících v jednotlivých krajích 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 1) práce s atlasem.
Pokud i v tom případě je počet bodů 2 a více soutěžících identický, 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 2) písemného
testu geografických znalostí.
Pokud i v tom případě je počet bodů 2 a více soutěžících identický, rozhoduje, který ze soutěžících vypracované
úlohy z 1) práce s atlasem odevzdal za kratší dobu.

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

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

pro krajské kolo se používá stejný účet, jako pro kolo okresní

•

dále doporučujeme ověřit přihlašovací údaje do systému a především heslo nejlépe 1–2 dny
předem (v případě zapomenutého hesla postupujte dle návodu na straně 6)

•

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

•

všichni soutěžící se účastí v krajském kole zavazují respektovat pravidla fair play, tzn., že budou
soutěžní úlohy vypracovávat sami a bez pomoci třetích osob

•

v průběhu řešení krajského kola je zakázáno komunikovat s ostatními soutěžícími

•

při vyplňování textu do IS MUNI 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)

PRŮBĚH KRAJSKÉHO KOLA V IS MUNI
1. Přihlásit se do IS MUNI: https://is.muni.cz/elportal/ekurzy/ZO2022

http://www.zemepisnaolympiada.cz
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2. Vepsat své přihlašovací údaje (UČO a heslo). V případě zapomenutého hesla postupujte dle návodu
na straně 6

3. Po úspěšném přihlášení vstoupíte do tzv. Interaktivní osnovy

4. V den soutěže vyhledáte v interaktivní osnově záložku “Krajské kolo: kategorie X” (A–D)
5. Každá záložka bude obsahovat 3 odpovědníky
•

práce s atlasem

•

písemný test geografických znalostí

•

praktická část

http://www.zemepisnaolympiada.cz
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6. Odpovědníky otevírejte postupně (ne všechny najednou – jinak vám poběží časový limit ve všech částech
zároveň)
•

odpovědník budete možné spustit až ve chvíli, kdy bude zpřístupněn pro danou kategorii

POZOR! Soutěžní odpovědník 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
•

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.

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.

http://www.zemepisnaolympiada.cz
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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 krajské kolo končí, výsledky se dozvíte nejpozději 10. dubna 2021
8. Soutěžící, kteří postoupí do celostátního kola, budou osloveni organizátory v první polovině dubna 2022
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/ZO2021 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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ZÁVĚREČNÉ INFORMACE
Výsledky krajského kola budou dostupné na webových stránkách Zeměpisné olympiády www.zemepisnaolympiada.cz
nejpozději 10. dubna 2022.
Všichni soutěžící krajského kola poté opět obdrží elektronické účastnické listy (vítězové v daných krajích na 1. - 3. místě
diplomy).
Při řešení krajského kola budou soutěžící kategorií C a D odpovídat na otázku, zda mají zájem se účastnit Letní školy
Zeměpisné olympiády (tato otázka samozřejmě není bodově ohodnocena). Vyjádření zájmu účasti na Letní škole
není závazné (jedná se pouze o předběžný průzkum).
Pro účast na Letní škole bude následně vybráno 30 soutěžících, kteří projevili zájem (v případě více zájemců bude
o účasti rozhodovat bodový zisk z krajského kola).
Letní škola Zeměpisné olympiády se uskuteční v termínu 1.–5. července 2022 v Kladně (Středočeský kraj; ubytování
a strava bude zajištěna organizátory). Bližší podrobnosti budou zájemcům rozeslány v průběhu května, kdy bude
následovat závazná registrace.
Dále připomínáme, že i v letošním roce je možné se zapojit do doplňkové soutěže O nejlepší mapu na geografické
téma. Více informací zde: https://zemepisnaolympiada.cz/mapova-soutez.phtml
Důležité upozornění:
Krajského kola se bude účastnit téměř 1 000 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.).
Pečlivě si tedy prostudujte všechny pokyny předem!

Aktuální informace o soutěži jsou k dispozici na www.zemepisnaolympiada.cz.

V Praze dne 20. 3. 2021							
								

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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