OKRESNÝ ÚRAD NITRA
Odbor školstva
Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
___________________________________________________________________

Plnoorganizované ZŠ
a OG
v okrese Nové Zámky

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
2018/044658

Vybavuje/linka
Mgr. E. Volárová 037/6969321

Nitra
4.12.2018

Vec :
Okresné kolo geografickej olympiády.
- oznámenie
_____________________________________

Okresný úrad v Nitre a Okresná komisia Geografickej olympiády (ďalej OK GO )
oznamuje základným školám a OG v okrese Nové Zámky, že postupujúcich žiakov zo
školského kola 47. ročníka GO a štatistické údaje treba zaslať podľa pokynov uvedených
v prílohe do 19. 12. 2018 na adresu predsedníčky OK GO :
Základná škola
PaedDr. Iveta Homolová
Devínska ul. 12
940 63 Nové Zámky

S pozdravom

Mgr. Milan Galaba
vedúci odboru
Prílohy :
- GO návratka
- GO pokyny
____________________________________________________________________________
Telefón
++421-037-6969321

E-mail
erika.volarova@minv.sk

Internet
www.minv.sk/?odbor-skolstva

IČO
00151866

Pokyny k organizovaniu a vyhodnoteniu školského kola GO :










GO sa organizuje v súlade s novou Smernicou č. 27 / 2011 - R z 1. júna 2011
o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží žiakov škôl (obvodné kolo
GO = okresné kolo GO),
školské kolá organizovať podľa „METODICKO-ORGANIZAČNÝCH POKYNOV,
47. ročník GO“ Slovenskej komisie GO zverejnených na stránke
http://www.olympiady.sk/,
vyplnenú návratku s menami postupujúcich do okresného kola a výsledkovú listinu
školského kola spolu so štatistickými údajmi ( počet zapojených žiakov a počet
úspešných riešiteľov - za každú kategóriu pošlite emailom na adresu:
ivetahomolova@centrum.sk do 19. decembra 2018 (najneskôr) alebo ju môžete zaslať
aj písomne na adresu:
Základná škola, PaedDr. Iveta Homolová, Devínska ul. 12, 940 63 Nové Zámky,
v tom prípade, prosím vyplniť paličkovým písmom (čitateľne) všetky stĺpce,
testy školského kola GO nezasielať,
do okresného kola postupujú z každej kategórie – t.j. E, F, G prví traja úspešní riešitelia
( v prípade jeho neúčasti ho môže zastúpiť náhradník),
v prípade nejasností ohľadom vyhodnotenia školského kola a návratky, prípadne
organizácie okresného kola GO môžete volať na číslo telefónu : 035 - 64 28 726
Do OK budú žiaci pozvaní.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Okresný úrad Nitra, odbor školstva a Krajská komisia Geografickej olympiády (ďalej
KK GO) vydáva upresnenie postupového kľúča GO pre šk. r. 2018/2019.
Školské kolá je potrebné uskutočniť do 7. 12. 2018.
Upresnenie postupového kľúča GO vydáva KK GO z dôvodu zmeny kategorizácie GO
tak, aby neboli znevýhodnené ročníky 6. a 8.
1. Zo školského kola z kateg. G (4.-5. ročník ZŠ) postupujú na okresné kolo súťažiaci,
ktorí sa umiestnili na 1. - 3. mieste podľa počtu bodov (spĺňajú požiadavku ÚR –
minimálne 55b).
2. Zo školského kola z kateg. F (6.-7. ročník ZŠ, 1.-2. OG) postupujú na okresné kolo
súťažiaci, ktorí sa umiestnili na 1. a 2. mieste podľa počtu bodov (spĺňajú požiadavku
ÚR – minimálne 55b), tretím postupujúcim je najlepší zo 6. ročníka (musí spĺňať
požiadavku ÚR). Ak takýto postupujúci z radov šiestakov nie je, postupuje tretí
najlepší siedmak.
3. Zo školského kola z kateg. E (8.-9. ročník ZŠ, 3.-4. OG) postupujú na okresné kolo
súťažiaci, ktorí sa umiestnili na 1. a 2. mieste podľa počtu bodov (spĺňajú požiadavku
ÚR – minimálne 55b), tretím postupujúcim je najlepší z 8. ročníka (musí spĺňať
požiadavku ÚR). Ak takýto postupujúci z radov ôsmakov nie je, postupuje tretí
najlepší deviatak.
Školské predmetové komisie GO po uskutočnení školského kola zašlú výsledkové
listiny podľa ročníkov v kategóriach v elektronickej podobe predsedovi okresnej
komisie
a následne predsedovi krajskej komisie.
predseda KK:
dubcova@ukf.sk

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_Pribinova_ZM).

Výsledky školského kola geografickej olympiády 47. ročník, školský rok 2018/2019
okres Nové Zámky
Škola:
Učiteľ zodpovedný za GO :

Kategória

Počet
riešit.

aprobácia :

Počet
úsp.
rieš.

Meno
a priezvisko,ročník
postupujúceho žiaka

Pripravoval
Meno a priezvisko, titul

4.
G – 4. a 5.roč. ZŠ
5.
6.
F - 6. a 7.roč. ZŠ,
1. a 2. roč. OG

7.
1.
2.
8.

E - 8. a 9. roč. ZŠ,

9.

3. a 4. roč. OG

3.
4.

Dátum:

Pečiatka školy a podpis riaditeľa školy

Výsledky školského kola GO zašlite najneskôr do 19.12.2018 na adresu:
PaedDr. Iveta Homolová
Základná škola
Devínska ul. 12
940 63 Nové Zámky

ivetahomolova@centrum.sk

Komisia OK GO okres Nové Zámky, školský rok 2018/2019
Predseda: PaedDr. Iveta Homolová

ZŠ, Devínska 12, Nové Zámky

Členovia hodnotiacej komisie:
PaedDr. Peter Holečka
Mgr. Martin Matejčuk
Mgr. Andrea Kecskésová
Mgr. Filip Vaško
Mgr. Katarína Papierniková
Mgr. Slavomíra Štefániková
Mgr. Katarína Ondrušková
Mgr. Tibor Sýkora
Mgr. Alexandra Nagyová
Mgr. Monika Solár Géhry

ZŠ s MŠ, Hul
ZŠ, Hradná 22, Nové Zámky
ZŠ, G.Bethlena 41, Nové Zámky
ZŠ s MŠ O. Cabana, Komjatice
ZŠ s MŠ O. Cabana, Komjatice
ZŠ, SNP5, Šurany
ZŠ s MŠ, Bánov
ZŠ J.A. Komenského, Nová cesta 9, Tvrdošovce
ZŠ, Devínska 12, Nové Zámky
ZŠ G. Czuczora s VJM, Nové Zámky

