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Vec
Organizačné pokyny a pozvánka pre víťazov školského kola BIO kat. E k realizácii 54.
ročníka Biologickej olympiády kategórie E v okrese Zlaté Moravce
Okresný úrad Nitra, odbor školstva a Okresná komisia Biologickej olympiády v Zlatých
Moravciach oznamuje ZŠ, že v školskom roku 2019/2020 sa 54. ročník Biologickej
olympiády uskutoční podľa týchto organizačných pokynov:
Školské kolo sa uskutoční do 13. 03. 2020. Vyhodnotenie školského kola BIO kat. E,
výsledkovú listinu školského kola a záväznú prihlášku do okresného kola je potrebné
poslať do 20. 03. 2020 na adresu (nie elektronicky):
Ing. Ingrid Kováčová
ZŠ Š. Moysesa, Školská 608
951 76 Tesárske Mlyňany
Tel. č.: 0905 647 138
E-mail : ingrid.kovacovazstm@gmail.com
Dvaja úspešní riešitelia z každej odbornosti (botanika, zoológia, geológia) budú pozvaní
do Okresného kola BIO kat. E, ktoré sa bude konať:
Termín konania: 06. 04. 2020
Miesto konania: ZŠ Štefana Moysesa, Školská 608, Tesárske Mlyňany
Prihlášky po termíne nebudú akceptované!
Časový harmonogram:

8.00 – 8.30 h. prezentácia súťažiacich
8.30 – 8.45 h. organizačné pokyny
8.45 – 9.45 h. testová časť
10.00 – 11.00 h. identifikácia druhov
11.00 – 11.30 h. prestávka
11.30 – 12.30 h. praktická časť
13.00 h – vyhodnotenie

Súťažiaci v odbornosti botanika si prinesú zbierku obrázkov predpísaných druhov rastlín.
Súťažiaci v odbornosti zoológia si prinesú zbierku živočíchov.
Súťažiaci v odbornosti geológia si prinesú zbierku hornín, minerálov alebo skamenelín
a záznam z dokumentu odkryvu.
Žiadame riaditeľov škôl o zabezpečenie pedagogického dozoru. Cestovné a stravné
pedagogickému dozoru hradí vysielajúca škola.
Tieto organizačné pokyny sú zároveň
do OK BIO kat. E.
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