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Organizačné pokyny 48. ročníka Geografickej olympiády (GO) pre ZŠ a OG pre školské
predmetové komisie GO
Okresný úrad Nitra, odbor školstva a Okresná komisia Geografickej olympiády kateg. ZŠ
a OG v okrese Topoľčany v spolupráci so ZŠ Hollého v Topoľčanoch vydáva Organizačné
pokyny pre školské predmetové komisie GO pre šk. r. 2019/2020. Podľa nového
Organizačného poriadku Geografickej olympiády platného od 1.1.2018 sa v prípade záujmu
môžu súťaže zúčastniť aj žiaci 4. ročníka ZŠ.

Školské kolá je potrebné uskutočniť do 6. 12. 2019
Postupový kľúč: z každej kategórie E, F, G postupujú 3 úspešní žiaci, ktorý musia spĺňať
požiadavku – byť úspešnými riešiteľmi školského kola GO /minimálne 55 bodov/.
Pri príprave školského kola sa treba riadiť pokynmi slovenskej komisie GO. Každému sú
k dispozícii na adrese www.iuventa.sk. Tam vyučujúci nájdu aj úlohy, ktoré môžu použiť pri
príprave súťaže v škole.
Školské predmetové komisie GO po uskutočnení školského kola zašlú výsledkové listiny
(zoznam žiakov+počet bodov+poradie) a vyhodnotenie v elektronickej podobe predsedovi
okresnej komisie najneskôr do 20.12.2019 na emailovú adresu:
iveta.vancova@centrum.sk alebo na tel.č. 0907 650 776
Vyhodnotenie školského kola a prihlášky postupujúcich žiakov do okresného kola je
potrebné zaslať bežnou poštou, alebo elektronicky predsedníčke OK do 20. 12. 2019 (piatok)
na adresu:
Mgr. Iveta Vančová
ZŠ Bojná 76
956 01 Bojná
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Prosím dajte si pozor na dátum prihlásenia. Prihlášky, ktoré budú doručené neskôr,
nebudú zaradené do okresného kola, nakoľko neskoré prihlásenia zábudlivcov, robia
problémy pri tvorbe rozpočtu OK GEO.
Pri vypĺňaní prihlášky do okresného kola uveďte čitateľne:
A, meno a priezvisko žiaka, ročník
B, učiteľa, ktorý ho pripravoval,
C, počet žiakov súťažiacich v školskom kole GO v každom ročníku zvlášť.

Okresné kolo Geografickej olympiády sa uskutoční dňa 6.2.2020 na ZŠ
Hollého 696/3, Topoľčany.
Z okresného kola postupujú do krajského kola prví traja súťažiaci z kategórií E, F.
Z krajského kola do celoštátneho kola postupujú prví štyria úspešní riešitelia z kategórie E.
Prihlášky doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované
Zároveň upozorňujeme, že výsledkovú listinu zo školského kola za školu (jeden súbor xls) je
potrebné označiť tak, aby nedošlo k zámene ( napr: VL_ŠkK_GO_ZS_Skultetyho_TO).
Poznámka
1.Pri príprave školského kola sa treba riadiť Metodicko – organizačnými pokynmi
Geografickej olympiády pre kategórie E, F, G (ZŠ a OG) - školský rok 2019/2020. Tie nájdu
vyučujúci na:
http://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Olympiady-a-sutaze/GO/Organizacny-poriadok-apokyny.alej

2.V príprave na školské kolo je možné použiť úlohy z predchádzajúcich ročníkov, ktoré nájdu
vyučujúci podľa súťažných ročníkov na:
http://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Olympiady-a-sutaze/GO.alej

S pozdravom

Mgr. Milan Galaba
vedúci odboru
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