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Okresní kolo 

 

Informace o soutěži: www.zemepisnaolympiada.cz 

Termín a místo konání okresního kola: 

středa 26.2.2020 
Gymnázium Jihlava, J. Masaryka 1, Jihlava 

 

Přihlášky do okresního kola vyplňte elektronicky 
do 1. 2. 2020 

po tomto termínu nebudou přihlášky registrovány 
Heslo pro přihlašování do všech soutěží je stejné a bylo doručeno na všechny školy. 

 
Garant soutěže 

Mgr. Michal Nečada 
Gymnázium Jihlava 

tel.: 567 579 753 

mail: michalnecada@gymnaziumjihlava.cz  

 
Tajemník soutěže  
Jaroslava Lánová, Jitka Kalasová 
Soutěžní oddělení Active-SVČ 
Active-SVČ, Dolní 3, Žďár nad Sázavou, 59101 
Tel.: 731 674 618, 771 116 018 
 

Program okresního kola 
8.15 – 8.45 hod.  Prezence 
9.00 – cca 12.00 hod.  Soutěž 
 
Seznamy žáků postupujících do okresního kola budou zveřejněny na internetové adrese 
www.activezdar.cz v sekci Vědomostní soutěže. 
Výsledky soutěže budou zveřejněny ihned po opravení prací na výše uvedené internetové adrese. 
 

Soutěžní kategorie 
Kategorie A 6. ročník ZŠ a 1. ročník (prima) osmiletých gymnázií 
Kategorie B 7. ročník ZŠ a 2. ročník (sekunda) osmiletých gymnázií 
Kategorie C 8. + 9. ročník ZŠ a 3. + 4. ročník (tercie + kvarta) osmiletých gymnázií 
Kategorie D 1.–4. ročník středních škol 
 
 



Postupový klíč 
Škola přihlásí do okresního kola (elektronicky) žáky navržené k postupu. 
Ze školního do okresního kolaZe školního do okresního kolaZe školního do okresního kolaZe školního do okresního kola    vvvv    kategorii A, B, a Ckategorii A, B, a Ckategorii A, B, a Ckategorii A, B, a C postupuje pouze vítězpouze vítězpouze vítězpouze vítěz z každé kategorie. 
Ze školního do okresního kolaZe školního do okresního kolaZe školního do okresního kolaZe školního do okresního kola    vvvv    kategorii Dkategorii Dkategorii Dkategorii D postupují 3    nejlepší soutěžícínejlepší soutěžícínejlepší soutěžícínejlepší soutěžící. 
 

Soutěžní témata, povolené pomůcky 
Další průběžně aktualizované informace o letošním ročníku zeměpisné olympiády včetně soutěžních soutěžních soutěžních soutěžních 
témat a povolených pomůcektémat a povolených pomůcektémat a povolených pomůcektémat a povolených pomůcek najdete na webu soutěže: http://zemepisnaolympiada.cz/aktualni-
rocnik.phtml 
 
 
 
 

 
 


