Chci organizovat

Jste vyučující a chcete zorganizovat GO na Vaší škole?
Skvělé, děkujeme!
Základní informací je, že Masarykova univerzita v Brně zaslala informaci o pořádání Geologické olympiády a bližší instrukce všem ředitelům základních a středních škol. Pokud
informaci a instrukce nemáte, požádejte prosím ředitele Vaší školy o e-mail s těmito informacemi, nebo se obraťte na vyhlašovatele GO, Masarykovu univerzitu v Brně, prostřednictvím e-mailu: go@sci.muni.cz
Další veřejné informace lze najít na internetových stránkách Geologické olympiády:
www.geologicka-olympiada.cz

Pokyny pro organizátory
Pokyny pro organizátory školních kol
Školní kola se uskuteční dne středa, 1. února 2016 zpravidla v čase 8.55–9.45 formou
jednotného zaškrtávacího testu s volbou a), b), c), d). Test bude připraven v elektronické
podobě, proto je vhodné zajistit pro žáky možnost složení testu v počítačové učebně nebo
na noteboocích a zajistit pedagogický dozor. V případě využití elektronického testu budou
všechny ostatní úkony s vyhodnocením a stanovením pořadí provedeny centrálně na MU.
Pokud není možné využít elektronickou verzi testu, může být připravena písemná forma testu, je však nutné předem upozornit organizátory na MU. Školám, které požádají o písemnou formu, bude krátce před termínem uvolněna písemná forma, kterou ve škole vytisknou,
popř. rozmnoží. Pro každý test je třeba zaznamenat čas odevzdání. Písemné testy je možno
ručně vyhodnotit na škole a nahlásit do centra na MU výsledky ručně opravovaných testů.
Druhou možností je zaslat naskenovaný vyplněný test na MU, kde bude vyhodnocen. Správné odpovědi budou uvolněny po skončení práce s testy.
Zveřejnění výsledků se předpokládá brzy odpoledne. Organizaci a průběh školních kol lze
konzultovat na MU.

Web: www.geologicka-olympiada.cz
E-mail: go@sci.muni.cz

Pokyny pro organizátory okresních kol
Okresní kola se uskuteční dne 22. března 2017 zpravidla v čase 8.55–9.45 formou jednotného elektronického testu s tvořenou odpovědí, proto je nutné zajistit pro žáky možnost složení testu v počítačové učebně nebo na noteboocích a zajistit pedagogický dozor.
Kontrola času a vyhodnocení testů provede centrálně MU, stanoví pořadí v jednotlivých
okresech a připraví seznam postupujících do krajských kol.
Zveřejnění výsledků se očekává brzy odpoledne. Organizaci a průběh okresních kol lze
konzultovat na MU.

Metodický pokyn pro organizátory krajských kol
Krajská kola se uskuteční dne 3. dubna 2017 zpravidla od 9.00 hod. na místech vyhlášených pro jednotlivé kraje. Připravený jednotný test (písemný nebo elektronický) bude
doplněn praktickou zkouškou. Ta bude spočívat v práci se vzorky přírodnin, zejména co se
týká poznávání minerálů, hornin, zkamenělin a případně dalších jevů na reálných přírodninách, určování jejich vlastností apod. Budou připraveny orientační seznamy přírodnin.
Pro organizátory krajských kol připraví Mgr. Pešková se spolupracovníky metodickou instruktáž.
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