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VEC:
Organizačné pokyny pre školské komisie Geografickej olympiády žiakov ZŠ a OG v školskom roku
2019/2020 v okrese Zlaté Moravce, pozvánka pre víťazov školských kôl GO.
Okresný úrad Nitra, odbor školstva a Okresná komisia Geografickej olympiády v okrese Zlaté Moravce
Vám oznamujú, že okresné kolo Geografickej olympiády v školskom roku 2019/2020 sa v okrese Zlaté
Moravce uskutoční podľa týchto pokynov:
Školské kolo GO
Školské kolo sa uskutoční najneskôr do 6. 12. 2019
Pri príprave školského kola sa treba riadiť pokynmi SK GO. Sú zverejnené na stránke na stránke IUVENTY:
www.olympiady.sk. Na stránke IUVENTY vyučujúci nájdu aj úlohy, ktoré môžu použiť pri príprave súťaže
v škole.
Pri vypĺňaní prihlášky do okresného kola je potrebné uviesť čitateľne:
1. meno a priezvisko žiaka (nepísať skratky rodných mien),
2. trieda, ktorú žiak navštevuje
3. meno, priezvisko a titul učiteľa, ktorý žiaka pripravoval,
4. počet žiakov súťažiacich v školskom kole GO v každej kategórii zvlášť (uviesť počet úspešných
a neúspešných riešiteľov).
Žiadam riaditeľov základných škôl a OG v okrese Zlaté Moravce o zabezpečenie zaslania

výsledkov

školského kola GO kateg. E, F, G, predsedníčke OK GO. Prihlášky do okresného kola GO je potrebné zaslať
do 19. decembra 2019 (štvrtok) predsedníčke OK GO na adresu :
Mgr. Renáta Belicová
ZŠ Mojmírova 2
953 01 Zlaté Moravce

e-mail: mojmirovazs@gmail.com

Prihlášky, ktoré budú doručené neskôr, nebudú zaradené do okresného kola. Zároveň Vás upozorňujem na
dôsledné vyplnenie prihlášky a dôsledné dodržanie termínu zaslania prihlášky. V prípade nejasností Vám potrebné
informácie poskytne predsedníčka OK GO:
Mgr. Renáta Belicová
Kontakt: e-mail: r.belicova@post.sk

Postupový kľúč:
Zo školského kola do okresného kola všetkých kategórií – t.j. E,F,G postupujú prví traja úspešní riešitelia.
Postupujúci žiaci musia spĺňať požiadavku – byť úspešnými riešiteľmi školského kola GO /55 bodov/.
Z okresného kola postupujú do krajského kola prví traja úspešní riešitelia z kategórií E a F.
Z krajského kola do celoštátneho kola postupujú prví štyria úspešní riešitelia z kategórie E.

Termín okresného kola: 6. február 2020
Miesto konania: Zlaté Moravce , ZŠ Mojmírova
Organizátor: Základná škola, Mojmírová 2, Zlaté Moravce

Žiadame riaditeľov škôl o zabezpečenie pedagogického dozoru. Cestovné a stravné pedagogickému
dozoru hradí vysielajúca škola. Cestovné súťažiacim hradí vysielajúca škola.

Tieto organizačné pokyny sú zároveň aj pozvánkou pre víťazov školských kôl GO.

S pozdravom

Mgr. Milan Galaba v.r.
vedúci odboru

Telefón
421-037-6969323

E-mail
marta.mlada@minv.sk

Internet
www.minv.sk/?odbor-skolstva

PRIHLÁŠKA
na 48. ročník okresného kola Geografickej olympiády v okrese Zlaté Moravce
školský rok 2019/2020

Škola: _______________________________________________________
Kategória G – 5. ročník ZŠ
Počet tried :
Por.
Meno a priezvisko žiaka
č.
1.
2.
3.

Počet súťažiacich v šk. kole:_______
Počet úspeš.:
Počet neúspeš.:
Trieda
Vyučujúci, ktorý žiaka
pripravoval

Kategória F – 6. a 7. ročník ZŠ, 1.-2.OG
Počet tried :
Por.
Meno a priezvisko žiaka
č.
1.
2.
3.

Počet súťažiacich v šk. kole:_______
Počet úspeš.:
Počet neúspeš.:
Trieda
Vyučujúci, ktorý žiaka
pripravoval

Kategória E – 8. a 9. ročník ZŠ, 3.-4.OG
Počet tried :
Por.
Meno a priezvisko žiaka
č.
1.
2.
3.

Počet súťažiacich v šk. kole:_______
Počet úspeš.:
Počet neúspeš.:
Trieda
Vyučujúci, ktorý žiaka
pripravoval

_________________________
Podpis a pečiatka riad. školy

