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Chci soutěžit

Chceš soutěžit v Geologické olympiádě? Výborně!

Na Elportálu Masarykovy univerzity (https://is.muni.cz/elportal/ekurzy/geo2020) si vytvoř svůj účet. 
K tomu budeš potřebovat pouze vlastní e-mailovou adresu. Přihlašovací systém ti vygeneruje identifikační 
číslo (učo), které ti na tvoji e-mailovou adresu zašle. Pokud jsi soutěžil(a) v Geologické olympiádě loni, účet 
již máš a můžeš použít učo z již vytvořeného účtu. Identifikační číslo (učo) pak předej své učitelce či učiteli, 
která(ý) tě na Elportálu MU do soutěže přihlásí. V případě potřeby se ty nebo tvůj vyučující může obrátit 
na Masarykovu univerzitu prostřednictvím e-mailu: go@sci.muni.cz

Co dělat, když ti vyučující přírodopisu či zeměpisu odpoví, že o Geologické 
olympiádě neví?

Vytiskni tuto stránku, nebo ji ukaž v elektronické podobě (na telefonu nebo tabletu) své učitelce či učiteli. 
Vyučující si může zjistit další informace přímo u organizátorů na e-mailu go@sci.muni.cz, na webu 
Geologické olympiády (www.geologicka-olympiada.cz), případně na Elportálu Masarykovy univerzity 
(https://is.muni.cz/elportal/ekurzy/GEO2020)

Kde se Geologická olympiáda koná?

Školní a případně okresní kolo absolvuješ na své škole podle instrukcí učitelky či učitele, který je 
do organizace Geologické olympiády zapojen. 
Pokud postoupíš do krajského kola GO, dopravíš se (s doprovodem rodiče či vyučujícího) do místa konání 
ve vašem kraji (viz Pořadatelé krajských kol). Celostátní kolo GO se uskuteční na Masarykově univerzitě v Brně, 
bližší informace budou v předstihu uveřejněny na webových stránkách GO nebo na Elportálu MU.

Pořadatelé krajských kol

Královéhradecký kraj
Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Ústecký kraj
Muzeum města Ústí nad Labem

Olomoucký kraj
Vlastivědné muzeum v Olomouci

Plzeňský kraj
Západočeské muzeum v Plzni

Pardubický kraj
Východočeské muzeum v Pardubicích

Kraj Vysočina
Muzeum Vysočiny Jihlava

Moravskoslezský kraj
Slezské zemské muzeum

Hlavní město Praha 
Česká geologická služba
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Vítězové krajských kol a celostátního kola získají kromě diplomů pěkné ceny, které ocení každý zapálený geolog. 
A navíc - čtyři nejlepší z kategorie B se budou moci zúčastnit soustředění v Blansku. Dva nejlepší z kategorie B, 
kteří splní kvalifikaci v angličtině, se zúčastní mezinárodního kola, které se koná 16.–26. srpna 2020 v Rusku! 

Středočeský kraj
Muzeum Českého krasu v Berouně  

Zlínský kraj
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně

Jihomoravský kraj
Ústav geologických věd MU

Jihočeský kraj
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích

Karlovarský kraj
Městské muzeum Mariánské Lázně

Liberecký kraj
Severočeské muzeum v Liberci

A na co se mohou těšit vítězové GO? 
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