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Vec
Organizačné pokyny – 47. ročník Geografickej olympiády v okrese Nitra
Okresný úrad Nitra, odbor školstva v spolupráci s okresnou komisiou Geografickej
olympiády (ďalej GO) v okrese Nitra oznamuje, že v školskom roku 2018/2019 sa organizuje
47. ročník GO.
1.realizáciu školského kola zabezpečia školské komisie GO podľa Metodicko-organizačných
pokynov 47. ročník Geografickej olympiády, kategórie E, F, G (ZŠ a OG) školský rok
2018/2019 (ďalej MOP) do 7.12.2018 a dôsledne si ich preštudujú v rámci prípravy žiakov
na jednotlivé kolá GO,
2. postupový kľúč do okresného kola v zmysle MOP (s.2): každá škola prihlasuje po realizácii
školského kola z každej kategórie 1 žiaka,
3. ak žiadate poskytnutie testov v maďarskom jazyku, je potrebné túto skutočnosť uviesť v
prihláške,
4. vo vyhodnotení školského škola je potrebné uviesť údaje do výsledkovej listiny v zmysle
MOP (s.5), inak bude prihláška považovaná na neplatnú. Testy postupujúcich žiakov sa
archivujú na príslušnej škole a nezasielajú sa predsedníčke okresnej komisie. Prihlášku do
okresného kola, vyhodnotenie školského kola a vzor výsledkovej listiny školského kola
zasielame v editovateľnom formáte (.docx), aby sa uľahčila administratívna práca predsedov
školského kola GO. Zároveň žiadame predsedov školskej komisie GO, aby v prihláške boli
uvedené všetky požadované náležitosti.
Vyhodnotenie a prihlášku do okresného kola je potrebné v písomnej podobe doručiť
najneskôr do 17. decembra 2018 na adresu:
PaedDr. Miroslava Košťálová
ZŠ Topoľová ul. 8
949 01 Nitra
Neúplné prihlášky, resp. prihlášky doručené po určenom termíne nebudú akceptované.

V zmysle Organizačného poriadku GO a Metodicko-organizačných pokynov 47.ročníka
GO prihlásení žiaci do okresného kola musia byť úspešnými riešiteľmi školského kola.
V prípade nedodržania tejto podmienky nebudú prihlásení žiaci do okresného kola pozvaní.
Okresné kolo sa uskutoční 7. februára 2019 v priestoroch ZŠ Topoľová 8, Nitra.

Vypracovala:
PaedDr. Miroslava Košťálová, predseda OK GO

S pozdravom

Mgr. Milan Galaba, v. r.
vedúci odboru

Príloha:
1. Metodicko-organizačné pokyny 47. ročník Geografickej olympiády, kategórie E, F, G
(ZŠ a OG) školský rok 2018/2019.
2. Prihláška do okresného kola GO.
3. Vyhodnotenie školského kola GO.
4. Vzor výsledkovej listiny školského kola GO.
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