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Vec:
Okresné kolo Biologickej olympiády - organizačné pokyny a informácie na školský rok
2019/2020.
Okresný úrad Nitra, odbor školstva a Okresná komisia Biologickej olympiády (ďalej
BiO) Nové Zámky Vám zasiela organizačné pokyny k organizovaniu jednotlivých kôl BiO
kategórií C, D, E, F v šk. roku 2019/2020.
Vyhlasovateľom všetkých kôl biologickej olympiády je MŠVVaŠ. Organizačne je súťaž
zabezpečovaná Okresným úradom Nitra, odbor školstva. Po odbornej a metodickej stránke
súťaž riadi Okresná komisia Biologickej olympiády.
Metodické a organizačné pokyny na prípravu súťažiacich, vypracované Slovenskou komisiou
BiO, sú zverejnené na webovej stránke IUVENTY
http://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Olympiady-a-sutaze/BiO/Organizacny-poriadok-apokyny.alej, ktorú je potrebné priebežne sledovať nakoľko môže dôjsť počas roka k zmenám.
Všetky oznamy, zmeny, prihlášky a pozvánky budú na školy zasielané len v
elektronickej podobe formou e-mailu. Odporúčame preto, aby pripravujúci
pedagógovia sledovali emailovú poštu.
Okresné kolá BiO v šk. r. 2019/2020 bude organizovať :
Základná škola Gergelya Czuczora s VJM
Ul. G. Czuczora 10
940 53 Nové Zámky
Termínovník jednotlivých kôl BiO:
Školské kolo

Okresné kolo Krajské kolo Celoštátne kolo

Kategória C

do 10. 1. 2020

10. 2. 2020

26. 3. 2020

15. – 17.4.2020

Kategória D

do 20. 3. 2020

23. 4. 2020

X

X

Kategória E

do 13.3. 2020

6. 4. 2020

6. 5. 2020

17. – 18. 6. 2020

Kategória F

do 17.4.2020

12.5.2020

x

x

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. V posterovej časti sa hodnotí poster, správa
k posteru a komentár. V teoreticko – praktickej časti sa vykoná test z teoretických vedomostí
a 1 praktická úloha.
Pri príprave súťažiacich BiO v kategórii C aj D je nutné sa opierať o tieto publikácie, ktoré sú
zverejnené na www.olympiady.sk :
1. Slaninová, M., Uhereková, M.,Trévaiová, I.: Metodicko – organizačné pokyny
Biologická olympiáda Kategória C a D. Iuventa, Bratislava 2018
2. Organizačný poriadok biologickej olympiády schválený Ministerstvom školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 21. septembra 2017 pod číslom 201713229:13- 10B0 súčinnosťou od 1. januára 2018
Kategória C je určená pre žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl a 3. – 4. ročníka
osemročných gymnázií.
Kategória D je určená pre žiakov 6. – 7. ročníka základných škôl alebo 1. – 2. ročníka
osemročných gymnázií, v prípade mimoriadneho záujmu môžu v tejto kategórii súťažiť aj
žiaci 5. ročníka základnej školy
Kategória C:
Prihlášku do okresného kola kat. C zasiela škola najneskôr do 16. 01. 2020 /dôležitý je
dátum odoslania/ na adresu predsedu OK BiO.
Mailom na adresu: ibrelikova@gmail.com a následne dokumentáciu poštou na adresu :
Základná škola
PaedDr. Iveta Brelíková
Nábrežná 95
940 57 Nové Zámky.
Počet prihlásených súťažiacich do okresného kola – maximálne 2 súťažiaci z teoretickopraktickej časti a 2 súťažiaci z projektovej časti z jednej školy.
Súčasťou prihlášky školy do OK BiO musia byť nasledovné dokumenty /zasielať poštou/:




Výsledková listina školského kola BiO
Vyhodnotenie školského kola BiO - tlačivo sa nachádza na www.olympiady.sk
Prihláška žiaka – predtlač sa nachádza na www.olympiady.sk

 Správy k prihláseným projektom

Správy k projektom sa posielajú poštou na uvedenú adresu v dostatočnom časovom predstihu
pred termínom konania okresného kola.
Nie je prípustné odovzdávať uvedené materiály v deň konania okresného kola BiO.
Okresné kolo kat. C sa uskutoční 10.02.2020. Podrobnosti konania okresného kola budú
prihláseným školám oznámené mailom vopred.
Upozorňujeme na dôsledné vyplnenie prihlášky.

V prípade, že v prihláškach nebudú uvedené potrebné údaje, zároveň tieto nebudú obsahovať
vyššie uvedené prílohy a prihláška nebude doručená v termíne, okresná komisia prihlášku
nebude akceptovať.
Kategória D:
Prihlášku do okresného kola kat. D zasiela škola najneskôr do 26. 03. 2020 na adresu
predsedu OK BiO.
Meilom na adresu: ibrelikova@gmail.com a následne dokumentáciu poštou na adresu :
Základná škola
PaedDr. Iveta Brelíková
Nábrežná 95
940 57 Nové Zámky.
Počet prihlásených súťažiacich do okresného kola – maximálne 2 súťažiaci z teoretickopraktickej časti a 2 súťažiaci z projektovej časti z jednej školy.
Súčasťou prihlášky školy do OK BiO musia byť nasledovné dokumenty /zasielať poštou/:




Výsledková listina školského kola BiO
Vyhodnotenie školského kola BiO - tlačivo sa nachádza na www.olympiady.sk
Prihláška žiaka – predtlač sa nachádza na www.olympiady.sk

 Správy k prihláseným projektom

Správy k projektom sa posielajú poštou na uvedenú adresu v dostatočnom časovom predstihu
pred termínom konania okresného kola.
Nie je prípustné odovzdávať uvedené materiály v deň konania okresného kola BiO.
Okresné kolo kat. D sa uskutoční 23.4.2020. Podrobnosti konania okresného kola budú
prihláseným školám oznámené mailom vopred.
Upozorňujeme na dôsledné vyplnenie prihlášky.
V prípade, že v prihláškach nebudú uvedené potrebné údaje, zároveň tieto nebudú obsahovať
vyššie uvedené prílohy a prihláška nebude doručená v termíne, okresná komisia prihlášku
nebude akceptovať.
Kategória E:
Metodické pokyny a materiály pre BiO
kategórie E je možné nájsť na
www.olympiady.sk. Prihlášky do okresného kola kat. E zasiela škola najneskôr do 19.3.2020
na adresu predsedu OK BiO.
Mailom na adresu: ibrelikova@gmail.com a následne poštou na adresu
PaedDr. Iveta Brelíková
Základná škola
Nábrežná 95
940 57 Nové Zámky.
Počet prihlásených súťažiacich do okresného kola v každom odbore sú max. 2 žiaci.

Súčasťou prihlášky školy do OK BiO musia byť nasledovné dokumenty:




Výsledková listina školského kola BiO
Vyhodnotenie školského kola BiO
Prihláška žiaka

Okresné kolo kat. E vo všetkých odbornostiach (botanika, zoológia, geológia) sa bude
konať jednotne 6.4.2020. Podrobnosti konania okresného kola Vám budú oznámené mailom
vopred.
Kategória F – Rastliny a zvieratá našich lesov :
Kategória F Biologickej olympiády je súťaž zameraná na poznávanie rastlín a živočíchov. Je
určená pre mladších žiakov (3. a 4. ročník ZŠ) a starších žiakov (5. ročník ZŠ). Súťažia
päťčlenné družstvá. Je rozdelená na tri tematické časti (1. Farebný les, 2. Spiaci les, 3. Zelený
les), ktoré žiaci absolvujú postupne v priebehu školského roka. Do okresného kola postupuje
jedno družstvo mladších žiakov a jedno družstvo starších žiakov. Všetky tri školské kola
musia byť ukončené do 17.4.2020.
Prihlášky do okresného kola je potrebné poslať do 23.4.2020. Okresné kolo sa uskutoční
12.5.2020
V prípade malého počtu prihlásených škôl budú prihlásené družstvá priradené na súťaž
do okresu, kde sa okresné kolo uskutoční,.
Kontakty:
Predsedníčka Ok BiO – PaedDr. Iveta Brelíková, ZŠ Nábrežná 95, 940 57 Nové Zámky
telefón do práce: 035/6410 526
e-mail: ibrelikova@gmail.com (do predmetu napíšte: OK BiO )

S pozdravom

Mgr. Milan Galaba
vedúci odboru

__________________________________________________________________________________________
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E-mail
Internet
++421-037-6969322

erika.volarova@minv.sk

www.minv.sk/?odbor-skolstva

