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VEC:

Organizačné pokyny a pozvánka pre víťazov školského kola 54. ročníka BIO kategória
C (žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ) v školskom roku 2019/20209 v okrese Zlaté Moravce.


OÚ Nitra, odbor školstva v spolupráci s predsedníčkou okresnej komisie BIO v Zlatých
Moravciach oznamuje, že školské kolá sa uskutočnia na školách podľa termínovníka POPS do
10. 1. 2020.

K prihláške je potrebné doložiť:
 Teoreticko-praktická časť – vyriešené praktické úlohy, jedna z botaniky a jedna zo zoológie
(platí pre súťažiacich z teoreticko-praktickej časti).
 Projektová časť – správa z projektu ( platí pre súťažiacich z projektovej časti).
Zo školského kola do okresného kola postupujú 4 žiaci: 2 z teoreticko-praktickej časti a 2
z projektovej časti z jednej školy.
Vyhodnotenie školského kola BIO kategória C, výsledkovú listinu školského kola a záväznú
prihlášku je potrebné zaslať do 17. 1. 2020 na adresu:
Ing. Ingrid Kováčová
ZŠ Štefana Moysesa, Školská 608,
951 76 Tesárske Mlyňany
Telefón: 0905 647 138
E-mail: ingrid.kovacovazstm @gmail.com
Úspešní riešitelia budú pozvaní do okresného kola BIO kat. C, ktoré sa bude konať:

Termín konania okresného kola: 10. 02. 2020

Prihlášky po termíne nebudú akceptované!

Záväznú prihlášku do OK BIO kategória C v okrese ZM v šk. roku 2019/2020 nájdete na
www.iuventa.sk
Miesto konania: ZŠ Štefana Moysesa, Školská 608, Tesárske Mlyňany
Prezentácia súťažiacich: 8,00 – 8,30 hod.
Začiatok súťaže:

8,30 hod.

Časový harmonogram súťaže:
8,30 – 10,00 h. Teoreticko-praktická časť súťaže
10,00 – 10,15 h. Prestávka, občerstvenie
10,15 – 11,30 h. Projektová časť súťaže- prezentácia projektov
11,30 – 13,00 h. Hodnotenie teoreticko-praktickej časti súťaže (oprava testov)
13,00 – 13,30 h. Vyhodnotenie súťaže
Súťažiaci si prinesú:
-písacie potreby
-poster k projektu
-prezuvky
-preukaz poistenca
Žiadame riaditeľov škôl o zabezpečenie pedagogického dozoru. Cestovné a stravné pedagogickému
dozoru hradí vysielajúca škola.

Tieto organizačné pokyny sú zároveň aj pozvánkou pre víťazov školských kôl
do OK BIO kat. C.
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