
   

 

1 

Ekologická olympiáda 
Krajské kolo Praha, 22. ročník ve školním roce 2016/17 

Soutěžní řád 
1. Tento řád vychází z celkových propozic aktuálního ročníku soutěže a upřesňuje pravidla konání 

krajského kola pro kraj Praha. 

2. Každá střední škola nebo organizace (dále jen zřizovatel) může do krajského kola přihlásit nanejvýš 
dva tříčlenné týmy. 

3. Zřizovatel může svá družstva přihlašovat nejpozději 31. 10. 2016 zasláním originálu přihlášky na 
adresu Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 nebo zasláním jeho 
naskenované kopie emailem na adresu smop@csop.cz s tou podmínkou, že originál předá při 
prezenci týmů, před započetím soutěže. 

4. Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti: název, adresu a IČ školy či organizace, jména a data 
narození, jméno a kontakty na pedagoga pověřeného zastupováním školy na Ekologické 
olympiádě, jeho podpis a podpis ředitele či statutárního zástupce. (Formulář přihlášky je 
k dispozici na webu pražského kola soutěže na adrese http://praha.ekolympiada.cz.) Tým je 
přihlášen, pokud pořadatel do uvedeného data obdrží závaznou přihlášku k jeho účasti, vyplněnou 
ve všech požadovaných bodech.  

5. Maximální kapacita pražského krajského kola je 18 soutěžních týmů. Týmy budou zařazeny do 
krajského kola v pořadí, ve kterém se přihlásily. V případě, že zřizovatel má více než dva soutěžní 
týmy, měl by uspořádat místní kolo soutěže, ze kterého do krajského kola postoupí jeden či dva 
vítězné týmy. 

6. Přihlášené soutěžní týmy musejí v den soutěže oznámit svou přítomnost na místě a v termínu 
určeném pořadatelem. Při prezenci si každý soutěžní tým vylosuje svůj název, pod kterým bude 
nadále vystupovat. Všichni soutěžící musejí být přítomni oficiálnímu zahájení soutěže. 

7. Soutěž se skládá ze 4 rovnocenných částí: test všeobecných vědomostí, poznávání přírodnin, 
praktický úkol, prezentace a obhajoba praktického úkolu. Za každou část je možné získat 0 až 40 
bodů, které se započítávají do celkového hodnocení. Maximální možný bodový zisk po 
absolvování krajského kola je 160 bodů. Každou část soutěže je nutné splnit v pořadatelem 
stanoveném časovém limitu, jinak je hodnocena jako nesplněná s nulovým počtem bodů. 

8. Test všeobecných vědomostí probíhá písemnou formou otázek a odpovědí. Ke každé otázce se 
nabízejí čtyři odpovědi, přičemž správná je vždy pouze jedna. Za správnou odpověď je považována 
jedna zakroužkovaná varianta. Jinak označená odpověď, nejednoznačné označení nebo označení 
více odpovědí je považováno za nezodpovězení otázky. Změnu odpovědi je možné provést pouze 
přeškrtnutím již označené odpovědi a zakroužkováním odpovědi jiné. Za každou správnou 
odpověď obdrží tým jeden bod. 

9. Poznávání přírodnin: Přírodniny jsou vystaveny nebo audiovizuálně prezentovány (promítání 
obrázků, pouštění zvuků ze záznamu apod.) a jsou označeny čísly 1 až 40. Odpovídá se písemnou 
formou na přidělené formuláře. Za úplnou správnou odpověď obdrží tým jeden bod. V některých 
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případech může být za část správné odpovědi (např. určení pouze rodového jména exempláře, 
když je požadováno celé apod.) přidělena týmu polovina bodu. Nejednoznačná či nečitelná 
odpověď, nebo více odpovědí na jednu otázku, je považováno za nezodpovězení otázky. 

10. Praktický úkol: Každý tým obdrží zadání praktického úkolu písemně. Po seznámení se s úkolem 
doplní pořadatel ústně související informace a soutěžící dostanou prostor na dotazy k zadání. Úkol 
je možné vypracovat pouze na pořadatelem označené médium. Vypracování úkolu ohodnotí 
vícečlenná odborná porota. Výsledné bodové hodnocení bude průměrným hodnocením všech 
členů poroty, matematicky zaokrouhlené s přesností na polovinu bodu. Praktická terénní část 
soutěže probíhá za každého počasí. 

11. Prezentace a obhajoba praktického úkolu probíhá před vícečlennou porotou odborníků. Délka 
prezentace a obhajoby je omezena časovým limitem, který je pro všechny týmy stejný. Jeho část 
je vyhrazena pro otázky poroty. Výsledné bodové hodnocení bude průměrným hodnocením všech 
členů poroty, matematicky zaokrouhlené s přesností na polovinu bodu. 

12. Celkové pořadí týmů je určeno součtem získaných bodů z jednotlivých dílčích částí. 

13. V případě rovnosti bodů na prvním místě rozhodne o vítězi součet bodů z praktické části soutěže, 
tedy součet bodů za zpracování praktického úkolu a jeho obhajobě. V případě přetrvávající 
rovnosti rozhodne o vítězi počet bodů za obhajobu praktického úkolu. V případě stále 
přetrvávající rovnosti bodů rozhodnou o vítězi doplňující otázky. 

14. Vítěz postupuje do Národního kola. 

15. Připomínky a protesty se předávají nejpozději do 15 minut po skončení každé ze samostatně 
hodnocených částí ředitelce krajského kola, a to v písemné podobě, s uvedením soutěžního názvu 
družstva, které připomínku či protest podává a jasně popsaným předmětem problému. Ředitelka 
soutěže rozhodne o řešení problému po poradě s odborným týmem. 

16. Všichni účastníci jsou povinni dbát všech organizačních a bezpečnostních pokynů pořadatele. 

17. Za bezpečnost účastníků soutěže zodpovídá pedagogický doprovod určený školou, který je 
zodpovědný za nezletilé členy soutěžního týmu po celou dobu soutěže (zejména v průběhu 
terénní praktické části) s výjimkou programu přímo vedeného pořadatelem soutěže. 

18. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící i jeho zákonný zástupce souhlas s fotografováním a pořizováním 
videozáznamu v rámci celého programu, s archivací těchto fotografií i videozáznamů a s jejich 
použitím pro účely prezentace a propagace soutěže Ekologická olympiáda, Českého svazu ochránců 
přírody nebo v rámci prezentace partnerů soutěže. Na základě výslovné (nejlépe písemné) žádosti 
pedagoga, rodiče nebo samotného soutěžícího nebudou fotografie či videozáznamy s danou osobou 
veřejně publikovány, popř. budou odstraněny z archivu pořadatele. 

 

 

       Ing. Lenka Žaitliková 
ředitelka krajského kola 

 

Tento soutěžní řád vydalo dne 21. 9. 2016 Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4, které je 
pořadatelem 22. ročníku pražského kola Ekologické olympiády. Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat emailem 
na adrese smop@csop.cz, nebo telefonicky na čísle 775 724 545. 

 


