Vyhlášení zeměpisné olympiády
2010/2011

Organizační a odborný garant soutěže
Katedra geografie FPE ZČU v Plzni
vedoucí ústřední komise: Doc. PaedDr Jaroslav Dokoupil, Ph.D.
Organizační garant
PaedDr. Jiří Suda
Katedra geografie FPE ZČU v Plzni
Veleslavínova 42
306 19 Plzeň
Tel: 377 636 572
Fax: 377 636 582
E-mail: jirisuda@kge.zcu.cz

Časový harmonogram
Školní kolo – proběhne do konce února 2011 (školní kola si vyučující organizují sami)
Okresní kolo – ve středu 09. 03. 2011
Krajské kolo – ve čtvrtek 07. 04. 2011
Celostátní kolo – ve středu 11. 05. - čtvrtek 12. 05. 2011 (ve zvolené lokalitě Plzeňského
kraje)
Poznámka: Všechny kategorie se zúčastní všech vypsaných kol – od školního po celostátní.
Ústřední komise doporučuje uspořádat okresní a krajská kola se všemi kategoriemi
dohromady
Organizací okresních a krajských kol jsou pověřeni pracovníci krajských úřadů:
Adresář krajských garantů soutěží na školní rok - 2010/2011
Kraj
PRAHA

Krajský úřad – pověřená osoba *
Bc. Michaela Odstrčilová, Magistrát hl. m. Prahy, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy,
Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1
tel.: 236 005 925; fax: 236 007 148
michaela.odstrcilova@cityofprague.cz
Mgr. Lenka Škopová, KÚ, odd. sportu, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

STŘEDOČESKÝ tel.: 257 280 196, fax: 257 280 588
skopova@kr-s.cz

ÚSTECKÝ

LIBERECKÝ
PLZEŇSKÝ

Ing. Zdenka Horecká, KÚ, odd. mládeže, tělovýchovy a volného času, Velká Hradební
311/48, 400 02 Ústí n. L.
tel.: 475 657 913; fax: 475 657 299
horecka.z@kr-ustecky.cz
Ing. Květoslav Soukup, KÚ, odd. mládeže, tělovýchovy a volného času, Velká Hradební
3118/48, 400 02 Ústí n. L.
tel.: 475 657 235, 607 639 125; fax: 475 657 299
soukup.k@kr-ustecky.cz

Ing. Eva Hodboďová, KÚ, odd. mládeže a sportu a zaměstnanosti,
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec
tel.: 485 226 635, 739 541 550, eva.hodbodova@kraj-lbc.cz
Mgr. Ludmila Novotná, KÚ, odd. mládeže a sportu,
Škroupova 18, 306 18 Plzeň
tel.: 377 195 373, fax 377 195 364
ludmila.novotna@plzensky-kraj.cz

KARLOVARSKÝ Ing. Radim Adamec, KÚ, odd. mládeže a sportu

Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary
tel.: 353 502 410, 736 650 331; fax: 353 502 483
radim.adamec@kr-karlovarsky.cz

JIHOČESKÝ
VYSOČINA

Marie Pavlovská, KÚ, odd. mládeže, tělovýchovy a sportu,
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice/pracoviště ul. Boženy Němcové,
tel.: 386 720 933; pavlovska@kraj-jihocesky.cz
PhDr. Věra Trávníková, KÚ, odd. mládeže a sportu,
Žižkova 57, 587 33 Jihlava / pracoviště Jihlava, Věžní 28, kanc. č. 108
tel.: 564 602 942, travnikova.v@kr-vysocina.cz

Mgr. Milena Kousalová, KÚ, Odb. školství - odd. primárního a zájmového vzdělávání,
KRÁLOVÉHRA Pivovarské nám. 1245/2, 500 03 Hradec Králové
DECK tel.: 495 817 526, 725 593 351; mkousalova@kr-kralovehradecky.cz
www.kralovehradeckykraj.eu; www.kr-kralovehradecky.cz
Ý

PARDUBICKÝ Bc. Lenka Havelková, KÚ, odd. organizační a vzdělávání,
Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
tel.: 466 026 215, 466 026 111
lenka.havelkova@pardubickykraj.cz
JIHOMORAVSK Mgr. Arnošt Drbušek, KÚ, odd. prevence a volnočasových aktivit,
Ý
Žerotínovo nám. 3/5, pracoviště Cejl 73, 601 82 Brno;
tel.: 541 658 311
drbusek.arnost@kr-jihomoravsky.cz
ZLÍNSKÝ
Petr Malinka, KÚ, odd. mládeže a sportu a rozvoje lidských zdrojů,
tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín
tel.: 577 043 764
petr.malinka@kr-zlinsky.cz
OLOMOUCKÝ Bc. Kateřina Kosková, KÚ, odd. mládeže a sportu,
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
tel.: 585 508 661; fax: 585 508 564
k.koskova@kr-olomoucky.cz
MORAVSKOSLEZSKÝ

Mgr. František Pokluda, KÚ, odbor školství, mládeže a sportu,
28. října 117, 702 18 Ostrava 2
tel.: 595 622 420; fax: 595 622 301
frantisek.pokluda@kr-moravskoslezsky.cz

Struktura
Zeměpisná olympiáda je vypsána pro následující kategorie:
A (6. ročník ZŠ a prima víceletých gymnázií)
B (7. ročník ZŠ a sekunda víceletých gymnázií)
C (8. a 9. ročník ZŠ a tercie a kvarta víceletých gymnázií)
D (střední školy)
Poznámka: Struktura soutěže zůstává oproti minulým ročníkům nezměněna
Ve všech kategoriích i všech kolech se předpokládá dovednost pracovat se školními
atlasy v plném rozsahu.
Matematický zeměpis, Země ve vesmíru, kartografie, děje v
A Okresní kolo litosféře
Krajské kolo
Procesy v hydrosféře a atmosféře, biomy Země

B

Celostátní kolo

Přírodní oblasti světa (klima, půda, vegetace, živočišstvo)
Regionální geografie Afriky

Okresní kolo
Krajské kolo

Austrálie a Oceánie, Afrika, Atlantský oceán, Amerika
Austrálie a Oceánie, Afrika, Atlantský oceán, Amerika, Indický
oceán, Asie
Austrálie a Oceánie, Afrika, Atlantský oceán, Amerika, Indický
oceán, Asie, Tichý oceán, Antarktida, Severní ledový oceán

Celostátní kolo

C

Okresní kolo
Krajské kolo

Regionální geografie Evropy
Regionální geografie Evropy, Fyzická geografie ČR

Celostátní kolo

Regionální geografie Evropy a ČR

Okresní kolo

Regionální geografie České a Slovenské republiky
Fyzická geografie světa
D
Krajské kolo
Regionální geografie Evropy
Politická geografie světa
Celostátní kolo Aktuální problémy současného světa (část úkolů v angličtině)
multimedia test: Obecná a regionální geografie světa (v
angličtině)
Poznámka: Ústřední komise si je vědoma, že volba témat při stávajících možnostech ŠVP, je
problematická. Přesto při volbě témat brala v úvahu dosud nejčastější obsah jednotlivých
ročníků školního zeměpisu a rovněž zájem soutěžících o obor, proto je zaměření širší
Projekty, praktické činnosti

Okresní kolo

Celostátní kolo
Okresní kolo

Bez projektu, Práce s topografickou mapou
Bez projektu, Práce s topografickou mapou a atlasem
Bez projektu, Práce s topografickou mapou a atlasem, Vyhledání a
zpracování geografických dat
Praktické využití znalostí a dovedností v rámci regionálního zeměpisu
(odpovídá tématům kola)
Praktické využití znalostí a dovedností v rámci regionálního zeměpisu
(odpovídá tématům kola)
Praktické využití zeměpisných znalostí a dovedností na základě
dokumentu o vybraném státu světa
Zpracování a vyhodnocení dat (odpovídá tématu kola)
Zpracování a vyhodnocení dat (odpovídá tématu kola)
Práce s PC
Kartografie

Krajské kolo

Zpracování a vyhodnocení dat ve fyzické geografii

Celostátní kolo

Terénní výzkum v místní krajině

A Krajské kolo

Celostátní kolo
Okres, kraj

B

Krajské kolo
Celostátní kolo
Okresní kolo

C Krajské kolo
D

Každé soutěžní kolo počínaje okresním bude obsahovat úkoly pro práci s atlasem, tato část
soutěže není omezena výběrem témat, která platí pro práci bez atlasu a praktické činnosti či
projekty. Přehled doporučených atlasů pro jednotlivá kola sledujte na internetových
stránkách zeměpisné olympiády. V celostátním kole budou soutěžící kategorie C a D část
úkolů řešit v anglickém jazyce (vítězové postupují do mezinárodní soutěže pořádané IGU, kde
jsou soutěžní otázky pouze v angličtině). V celostátním kole v kategorii C budou soutěžící
pracovat s PC - předpokladem je základní počítačová gramotnost (Google Earth).

Organizační pokyny pro účastníky okresních a krajských kol ZO a pro jejich doprovod

okresní kolo proběhne v celé ČR 09. března 2011
• krajské kolo proběhne v celé ČR 07. dubna 2011
• celostátní kolo proběhne v Plzni 11. až 12. května 2011
•

• krajští pověření pracovníci zajistí distribuci otázek na garanty okresních
kol
• krajští pověření pracovníci zajistí od pořadatelů okresních kol počty
účastníků ve školním kole a okresním kole podle účasti v jednotlivých
kategoriích (požadavek MŠMT)
• krajští pověření pracovníci zašlou celkové počty účastníků za své kraje
spolu s přihláškami do celostátního kola
• tisk soutěžních otázek – černobíle
• pro každou část je určeno 45 minut
• doporučujeme začít prací bez atlasu, potom práce s atlasem a na závěr
praktická část (neplatí pro kategorii A)
Doporučené (povolené) vybavení

•
•
•
•

psací potřeby – tužka, propiska, dvě barvy (pastelka, fix)
pravítko, trojúhelník, úhloměr
kalkulačka (žádné jiné elektronické zařízení)
pro části „s atlasem“ a „praktická část (projekt)“ atlasy:
Školní atlas světa, Kartografia, Praha 2008 (2006)
1. vydání 2004
Česká republika, Kartografia, Praha 2006
1. vydání 2004
• pokud soutěžící nebudou mít doporučené atlasy, lze použít i jiná vydání
školních atlasů schválených MŠMT (otázky jsou ale zpracovány pro výše
uvedené vydání běžně používaných atlasů)
Postupový klíč
Ze školního do okresního kola - počet postupujících stanoví okresní komise
z okresního do krajského kola – z každé kategorie postupují první dva
z krajského do celostátního kola – z každé kategorie postupuje pouze vítěz

Garance jednotlivých kategorií
A

Mgr. Bc. Mgr. Filip Dostál
filip.dostal@post.cz
235 351 680

C PaedDr. Jiří Suda
jirisuda@kge.zcu.cz
377 636 572

B

Mgr. Pavel Červený
cervenyp@kge.zcu.cz
377 636 575

D RNDr. Jan Kopp, Ph.D.
kopp@kge.zcu.cz
377 636 575

Doporučení
Sledujte průběžné informace na internetových stránkách zeměpisné olympiády.

http://kge.zcu.cz resp.
http://www.kge.zcu.cz/cgs/ZO/index.htm
Výzva
Organizátoři uvítají vaše náměty pro tvorbu soutěžních úkolů.
Děkujeme
PaedDr. Jiří Suda

