Organizační řád Geologické olympiády pro
ročník 2016/2017
Čl. 1
Povaha a cíl Geologické olympiády
(1) Geologická olympiáda (dále jen „GO“) je předmětová soutěž z geologických disciplín
pro žáky základních a středních škol, jejímž cílem je napomáhat výuce o neživé přírodě,
vyhledávání talentovaných žáků a systematicky podporovat a rozvíjet jejich odborný
růst v tomto směru.
(2) Tematické zaměření GO zahrnuje především tyto oblasti geologie: mineralogii, petrografii, paleontologii, historickou geologii, ložiskovou geologii, hydrogeologii, inženýrskou
geologii, environmentální geologii, regionální geologii a dynamickou geologii.
(3) GO je jednotná pro celé území České republiky a pořádá se každoročně.
Čl. 2
Vyhlašovatel
(1) Vyhlašovatelem GO je Masarykova univerzita v Brně (dále jen „MU“). Spolupořadateli
jsou Česká geologická služba („dále jen ČGS“) a Univerzita Karlova v Praze (dále jen
„UK“). MU, ČGS a UK geologickou olympiádu odborně garantují a organizačně zajišťují.
(2) Generálním partnerem GO je Diamond Prague Museum, s.r.o. (dále jen „Muzeum diamantů“), které zajišťuje propagaci GO prostřednictvím sociálních sítí, spolupráci na organizaci pražského krajského kola GO, ceny pro soutěžící v GO vč. hlavní ceny pro vítěze
ústředního kola GO.
(3) Na organizaci GO se dále mohou podílet i další vzdělávací instituce jako školy všech
stupňů, dále muzea a jejich asociace, Domy dětí a mládeže apod. Jejich činnost je koordinována hlavními organizátory (viz čl. 2, odst. 1).
Čl. 3
Organizace a řízení soutěže
(1) GO je organizována v následujících soutěžních kategoriích:
a) v kategorii A, která je určena pro žáky 6.–9. ročníku základních škol a odpovídajících
ročníků víceletých gymnázií;
b) v kategorii B, která je určena pro žáky 1.–4. ročníku středních škol a odpovídajících
ročníků víceletých gymnázií.
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(2) Pro daný ročník může být na začátku vyhlášeno tematické zaměření.
(3) Organizační záležitosti (pravidla GO, termíny soutěžních kol, výsledky soutěžních kol atd.)
jsou zveřejňovány na internetových stránkách GO (www.geologicka-olympiada.cz).
(4) MU zajišťuje technickou podporu GO. Zabezpečuje:
a) on-line registraci v GO;
b) elektronický testový systém GO;
c) vyhodnocení jednotlivých soutěžních kol – stanovení pořadí soutěžících podle počtu
získaných bodů, a jeho zveřejnění na webových stránkách GO;
d) shromáždění veškerých výsledků testů a jejich uchování nejméně po dobu jednoho
roku;
e) nahlédnutí do výsledků proběhlých kol pro hodnotící členy porot GO na jejich vyžádání.
Čl. 4
Účast žáků v soutěži
(1) Účast žáků v GO je dobrovolná.
(2) Účastník v soutěži, resp. jeho zákonný zástupce, souhlasí s podmínkami tohoto organizačního řádu, zavazuje se jimi se řídit a dále souhlasí:
a) pro potřeby organizačního zajištění soutěže s uvedením jména, příjmení, roku narození, adresy bydliště, kontaktu (mailu), názvu a adresy navštěvované školy vč. okresu
a kraje a mailu učitele připravujícího žáka na účast v GO;
b) ve zveřejněných výsledkových listinách s uvedením jména, příjmení, umístění, názvu
a adresy navštěvované školy.
Čl. 5
Úkoly a hodnocení soutěžících
(1) Úkolem soutěžících je samostatně vyřešit úlohy daného soutěžního kola. Řešení úloh
probíhá elektronicky nebo písemnými testy a je časově omezené. Součástí řešení vyšších
kol je praktická práce s přírodninami (např. zjišťování vlastností, určování druhů apod.).
(2) Utajení znění testů je nezbytnou podmínkou regulérnosti soutěže. Se zněním testů se
soutěžící seznamují bezprostředně při zahájení vlastního soutěžního kola nebo po spuštění elektronického testu.
(3) Pokud má soutěžící výhrady k regulérnosti průběhu soutěže, má právo se odvolat k organizátorům soutěže.
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Čl. 6
Školní kolo GO
(1) Organizátorem školního kola GO je škola, která zveřejní soutěž a vyzve žáky k zapojení do
GO.
(2) Organizátor školního kola GO si určí členy hodnotící komise a zajistí chod soutěžního kola
dle stanovených pravidel GO.
(3) V obou kategoriích GO proběhne školní kolo formou elektronického nebo písemného
testu, který má časové omezení.
(4) Pokud test proběhne písemnou formou, organizátor školního kola GO e-mailem zašle
výsledkovou listinu s vyžadovanými údaji ve stanoveném termínu určenému zástupci MU.
Čl. 7
Okresní kolo GO
(1) Okresní kolo („OK“) je uskutečňováno v návaznosti na výsledky školních kol v předepsaném
termínu a může probíhat elektronickou či písemnou formou na místech určených organizátorem GO.
(2) Do okresního kola postupuje vždy nejlepší žák školního kola z každé zapojené školy
z každé kategorie. V případě dosažení stejného počtu bodů postupuje soutěžící s kratší
dobou odevzdání testu. Počet účastníků v okresním kole určuje organizátor tak, aby bylo
umožněno zastoupení všech škol, na nichž soutěž probíhá. V případě nenaplnění kapacity
postupují další podle pořadí v rámci celého okresu.
(3) Členy odborné poroty OK GO jmenuje organizátor GO z řad učitelů škol a odborníků
z pořadatelských i geologicky zaměřených institucí.
(4) Úkolem odborné poroty OK GO je vyhodnotit výsledky testů v případě písemné formy
soutěže a ve stanoveném termínu dodat hodnocení určené osobě na MU.
(5) Tři nejlepší výherci okresního kola obdrží diplom.
Čl. 8
Krajské kolo GO
(1) Krajské kolo („KK“) je uskutečňováno v návaznosti na výsledky okresních kol v předepsaném termínu a proběhne elektronickou nebo písemnou formou na místech určených organizátorem GO. Součástí KK GO je praktická část s přírodninami.
(2) Do KK GO postupuje vždy nejlepší žák z okresního kola v každé kategorii. V případě nenaplnění kapacity postupují další podle počtu získaných bodů v rámci celého okresu. V případě dosažení stejného počtu bodů postupuje soutěžící s kratší dobou odevzdání testu.
Krajského kola se účastní max. 30 žáků (nebo dle určení organizátora) v každé kategorii.
(3) Členy odborné poroty KK GO jmenuje organizátor GO z řad učitelů škol a odborníků
z pořadatelských i geologicky zaměřených institucí.
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(4) Úkolem odborné poroty KK GO je vyhodnotit výsledky praktické části soutěže a ve
stanoveném termínu dodat hodnocení určené osobě na MU.
(5) Tři nejlepší KK GO obdrží diplom. Ti, kteří získají min. 50 % z celkového počtu bodů (včetně) obdrží potvrzení o úspěšném absolvování krajského kola.
(6) Partnerem při organizování krajských kol je Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku Asociace muzeí a galerií.
Čl. 9
Ústřední kolo
(1) Organizátorem ústředního kola geologické olympiády jsou MU, UK a ČGS.
(2) Do ÚK GO postupuje vždy nejlepší žák z krajského kola v každé kategorii. V případě nenaplnění kapacity postupují další podle počtu získaných bodů v rámci celého státu. V případě
dosažení stejného počtu bodů postupuje soutěžící s kratší dobou odevzdání testu. Do ÚK GO
postupuje nejméně 14 nejúspěšnějších soutěžících kategorie A a nejméně 14 nejúspěšnějších soutěžících kategorie B v KK GO.
(3) ÚK GO se koná prezenční formou a bude jej tvořit elektronický nebo písemný test a praktická část.
(4) Členy odborné poroty ÚK GO budou zástupci MU, UK, ČGS a Muzea diamantů.
(5) Všichni soutěžící obdrží diplom za účast v celostátním kole s vyznačením umístění a dle
možností organizátorů i věcné dary. Vítěz v každé kategorii a jeho pedagog, který ho na soutěž připravoval, získají zájezd do Amsterdamu.
Čl. 10
Závěrečná ustanovení
(1) Tento organizační řád nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2016.
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