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Vec:
Pokyny pre učiteľov biológie ZŠ a OG
k príprave a hodnoteniu biologických súťaží v šk. r. 2019/20
Vyhlasovateľom všetkých kôl Biologickej olympiády je MŠVVaŠ SR. Organizačne a finančne
je táto postupová súťaž zabezpečovaná Okresným úradom, odborom školstva v Nitre, ktorý
zorganizovaním poveruje školy vo svojej pôsobnosti. Po odbornej a obsahovej stránke súťaž
riadi Okresná komisia Biologickej olympiády (kategórie C, D, E a F). Táto komisia pracuje
podľa Organizačného poriadku BiO a podľa Metodických a organizačných pokynov
vypracovaných Slovenskou komisiou Biologickej olympiády. Nakoľko môže dôjsť počas roka
ku zmenám, OK BiO odporúča sledovať najnovšie informácie na webovom sídle IUVENTY
www.olympiady.sk . Všetky oznamy, zmeny, prihlášky a pozvánky budú na školy zasielané
len v elektronickej podobe formou e-mailu.
Termínovník jednotlivých kôl BiO je nasledovný: (podľa www.olympiady.sk k 5.09.2018)
Biologická
olympiáda

Školské
kolo

Poslať prihlášky
a správy žiakov

C

do
10.01.2020

do 15.
01.2020

D

do
20.03.2020

do 25.03.2020

E (bot.,zoo.,
geol.)

do
13.03.2020

do 18.03.2020

F – Rast.a zvier.
Našich.lesov

do
17.04.2020

do 22.04.2020

Okresné
kolo

Miesto
konania
ZŠ,Rozmarínová
ul.1
10.02.2020
Komárno
ZŠ,Rozmarínová
ul.1
23.04.2020
Komárno
ZŠ,Rozmarínová
ul.1
6.04.2020
Komárno
ZŠ,Rozmarínová
ul.1
12.05.2020
Komárno

Pokyny pre kategórie C a D
Súťaž sa v oboch kategóriách člení na teoreticko-praktickú časť a projektovú časť.
Súťažiaci sa môžu súťaže zúčastniť v teoreticko-praktickej časti alebo projektovej časti,
prípadne podľa vlastného rozhodnutia v oboch častiach. V prípade účasti v oboch častiach BiO
sú tieto časti hodnotené samostatne.
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Do okresného kola postupujú maximálne 2 súťažiaci z teoreticko-praktickej časti a
maximálne 2 súťažiaci z projektovej časti z jednej školy.
Kategória C je pre žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl a 3. a 4. ročníka osemročných
gymnázií. Kategória D je pre žiakov 6.-7. ročníka základných škôl alebo 1. a 2. ročníka
osemročných gymnázií.
Pri príprave súťažiacich BiO v kategórii C aj D je nutné sa opierať o tieto publikácie, ktoré sú
zverejnené na www.olympiady.sk :
1. Organizačný poriadok Biologickej olympiády platný od 1.01.2018
2. Mgr.Slaninová, PaedDr. Uhereková, M.: Metodicko – organizačné pokyny Biologická
olympiáda Kategória C a D - Prílohy. Iuventa, Bratislava 2012
3. Ing. Ladislav Roller. PhD. – Metodicko – organizačné pokyny E, s platnosťou od 1.01.2014
4. Metodicko – organizačné pokyny F, s platnosťou od 8.01.2014

Prihlášky do okresného kola pošle školská komisia e-mailom aj poštou predsedovi
Okresnej komisie podľa termínovníka ( viď. tabuľka):

1. Kategória C:
Prílohou prihlášky musia byť nasledovné dokumenty:
 prihláška žiaka podpísaná žiakom, rodičom a vysielajúcou školou
 výsledková listina školského kola,
 vyhodnotenie školského kola BiO,
 protokoly praktických úloh,
 správy k prihláseným projektom.
2. Kategória D:
Súčasťou prihlášky musia byť nasledovné dokumenty:
 prihláška žiaka podpísaná žiakom, rodičom a vysielajúcou školou
 výsledková listina školského kola,
 vyhodnotenie školského kola BiO,
 protokoly praktických úloh,
 správy.
3. Kategória E - Poznaj prírodu svojej vlasti
S prihláškou je potrebné poslať:
 prihláška žiaka podpísaná žiakom, rodičom a vysielajúcou školou
 vyhodnotenie školského kola,
 výsledkovú listinu školského kola

Predtlač prihlášok, vyhodnotení, hlavičiek protokolov a pod. je možné nájsť na
www.olympiady.sk .
4. Kategória F - Rastliny a zvieratá našich lesov
Metodické pokyny pre súťaž Rastliny a zvieratá našich lesov – kategória F sú zverejnené na
www.olympiady.sk. Súťažné družstvá (5 členné) absolvujú 3 školské kolá - Farebný les,
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Spiaci les a Zelený les, pričom sa im body budú spočítavať. Po spočítaní bodov za všetky
tri školské kolá do obvodného kola postupuje maximálne jedno družstvo mladších žiakov
(3.- 4.r.) a jedno družstvo starších žiakov (5.r.) z jednej školy. Všetky školské kolá je
potrebné uskutočniť do 17.04.2020
Prihlášky do okresného kola spolu s vyhodnotením školských kôl je nevyhnutné poslať
predsedovi OK BiO.
Prosím o dôsledné dodržanie termínov zaslania všetkých materiálov zo školských kôl
podľa priloženej tabuľky. Prihlášky zaslané po termíne nebudú akceptované!
Akceptované sú len prihlášky vyplnené na tlačivách zverejnených na stránke
www.olympiady.sk . Materiály posielajte poštou aj elektronicky!
Práce a prihlášky zasielané poštou výrazne označte textom „ Biologická olympiáda“ a
zasielajte okresnému koordinátorovi Biologickej olympiády na poštovú adresu ako aj
elektronicky na :
Základná škola
Mgr. Jarmila Ďurčová
Rozmarínová ul. 1
945 05 Komárno
Kontakt:
č. t. : 035/77 31 488 - škola
Mobil: 0907 229 849 - privat
E - mail: jdurcster@gmail.com
jarmila.durcova@rozmarinkakn.sk

S pozdravom

Mgr. Milan Galaba
vedúci odboru
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