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VEC:
Organizačné pokyny pre 48. ročník Geografickej olympiády, kategórie E, F, G (ZŠ a OG)
školský rok 2019/2020 v okrese Levice a pozvánka pre postupujúcich žiakov do okresného kola
GO.

Okresný úrad Nitra, odbor školstva a Okresná komisia Geografickej olympiády v okrese
Levice, oznamuje základným školám a OG, že 48. ročník okresného kola Geografickej
olympiády v školskom roku 2019/2020 sa v okrese Levice uskutoční podľa týchto pokynov:
Školské kolo:
IUVENTA zverejnila na svojom webovom sídle Metodicko-organizačné pokyny
Geografickej olympiády pre kat. E, F, G (ZŠ a OG) pre školský rok 2019/2020. Vyučujúci ich
nájdu na:
https://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Olympiady-a-sutaze/GO/Organizacny-poriadok-apokyny.alej
resp. na stránke ministerstva vnútra/odbor školstva http.//www.minv.sk/?vedomostne-sutaze.
Kategórie G, F, E - školské kolo - organizuje a zabezpečuje každá škola do 06. 12. 2019.
Výsledkovú listinu školského kola, prihlášku a vyhodnotenie do okresného kola GO
treba zaslať do 13. decembra 2019 na adresu: Mgr. Erika Boldišová
ZŠ Andreja Kmeťa, M. R. Štefánika 34
934 01 Levice

V prípade nejasností prosím kontaktujte:

Mgr. Erika Boldišová, predsedníčka OK GO
ZŠ Andreja Kmeťa, M.R. Štefánika 34

mobil: 0903 696 175

e-mail: boldisovaerika@gmail.com

Zo školského kola do okresného kola zo všetkých kategórií – t.j. kat. E, F, G postupujú prví traja
úspešní riešitelia. Úspešným riešiteľom školského kola sa stáva žiak, ktorý dosiahne minimálne
55 bodov.

Upozornenie:
-

do 7 dní po ukončení školského kola súťaže treba zaslať výsledkovú listinu pre všetky
kategórie, prihlášky žiakov do súťaže podpísanú rodičom a vyhodnotenie školského kola
GO. V prípade nejasností treba kontaktovať predsedníčku OK GO,

-

v prípade, že v prihláškach nebudú uvedené potrebné údaje, a zároveň nebudú
obsahovať nižšie uvedené prílohy, alebo budú doručené po termíne, okresná
komisia prihlášku nebude akceptovať,

-

zmenu súťažiaceho z vážnych a oprávnených dôvodov, treba nahlásiť predsedníčke
OK (náhradník musí byť úspešným riešiteľom školského kola príslušnej súťažnej
kategórie, neúspešný riešiteľ školského kola do okresného kola nepostupuje),

-

vyplnenú tabuľku (hlásenie údajov zapojenosti žiakov v jednotlivých kategóriách)
školskom kole, prosím pošlite do konca roka 2019 na adresu novakova@fns.uniba.sk,
alebo kramarekova@ukf.sk.

Tieto organizačné pokyny sú zároveň aj pozvánkou pre postupujúcich žiakov
zo školských škôl GO do okresného kola v školskom roku 2019/2020.
Okresné kolo sa koná podľa termínovníka súťaží 06.02.2020 - kat. G, E, F.
Miesto konania OK GO:

ZŠ Andreja Kmeťa, M. R. Štefánika 34, 934 01 Levice

Dátum: 06. 02. 2020

Program OK GO:
-prezentácia

740 h - 820h

-organizačné pokyny

820h - 830h

-test z prvej časti (monotematickej časti, teoretickej časti a miestnej krajiny)

830h- 915h

-prestávka

915h - 930h

-test z druhej časti (praktickej časti – práca s mapou)

930h - 1030h

Cestovné výdavky hradí vysielajúca organizácia.

Výsledkové listiny okresných kôl budú zverejnené na: www.minv.sk/?odbor-skolstva
(oddelenie odborných a metodických činností-súťaže-vedomostné súťaže-predmetové
olympiády ZŠ-GO...).

S pozdravom

Mgr. Milan Galaba
vedúci odboru v. r.

Prílohy: 1. Výsledková listina školského kola GO.
2. Prihláška žiakov pre jednotlivé kategórie do OK GO šk. rok 2019/2020.
3. Vyhodnotenie ŠK GO.
4. Zapojenosť v ŠK GO.
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