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DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE KE ŠKOLNÍM KOLŮM 
ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY VE ŠK. ROCE 2020/2021 

 

Vážení vyučující, 

jelikož epidemická situace v Česku není příznivá a návrat žáků do škol v průběhu ledna 

2021 je přinejmenším nejistý, dovolte mi Vám zaslat několik informací ohledně pořádání 

školních kol letošního ročníku Zeměpisné olympiády.  

1. Termín pořádání školních kol se nebude posunovat, tj. stále je nutné je uspořádat 

do konce ledna 2021. 

2. Do okresního kola mohou postoupit za školu 3 soutěžící v každé kategorii (A–D) 

bez ohledu na to, kolik soutěžících postupovalo v předchozích letech (toto 

navýšení počtu soutěžících je možné díky online verzi okresního kola, kde není 

nutné řešit místo v učebnách). 

3. Pořádání školního kola je v kompetenci jednotlivých škol / vyučujících. 

Podoba školního kola může být různá, zde je několik základních tipů pro jeho uspořádání 

v online podobě:  

a) Motivační pohovor – s žáky, kteří mají zájem se soutěže zúčastnit je možné vést 

krátký pohovor přes online platformu (např. Google meet, Zoom, MS Teams apod)., 

v rámci pohovoru se můžete dotázat na jejich zájem o geografii a další podrobnosti. 

Vhodné při menším počtu zájemců.  

b) Uspořádání online testu (např v prostředí Google Forms, MS Forms) s využitím 

otázek z předešlých let – veškeré testy z proběhlých ročníků ZO jsou k dispozici na 

webu soutěže https://zemepisnaolympiada.cz/testy.phtml (včetně řešení). Je 

možné využít testy z nižších kategorií či jejich kombinace.  

c) Využít komplexní úlohu, kterou dostanou žáci k řešení na doma (např. úlohu 

z praktické části okresních či krajských kol ZO či vlastní zadání učitele).  
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d) Samozřejmostí je možnost využít jakýchkoliv dalších (online) cvičení z různých 

platforem. 

e) V krajním případě je možné stanovit pořadí postupujících dle studijních výsledků 

ze školního předmětu zeměpis za první pololetí letošního školního roku. Tento 

postup je však možné uplatnit ve výjimečných případech. Preferováno je alespoň 

nějaké uspořádání školního kola.  

 

Po proběhnutí školního kola je nutné postupující soutěžící zaregistrovat do 

informačního systému IS MUNI (podrobný návod je k nalezení na webu Zeměpisné 

olympiády: https://www.zemepisnaolympiada.cz/_soubory/_aktuality/249.pdf).  

I přes to, že situace není jednoduchá, dovolil bych si apelovat na všechny vyučující, aby 

pořádání školních kol pro letošní ročník nevzdali a umožnili svým žákům se soutěže 

zúčastnit. Od okresních kol bude letošní ročník Zeměpisné olympiády probíhat 

distančním způsobem, a proto se uskuteční i v případě nepříznivé epidemické situace.  

V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat. 

 

S přáním všeho dobrého v novém roce 

 
 

--- 
RNDr. Jakub Jelen 

hlavní organizační garant Zeměpisné olympiády 
www.zemepisnaolympiada.cz   

 
E-mail: jakub.jelen@natur.cuni.cz  

Tel.: +420 728 368 944 
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