Místní kola EO
7. Předpoklady konání Místního kola (MK):



existence pořadatele,



dohoda s příslušným krajským koordinátorem o návaznosti na KK.

8. Souhrnné údaje o všech nahlášených MK v kraji je koordinátor KK povinen oznámit SMOP ČSOP nejpozději společně s výsledky KK.

Krajská kola EO
9. Předpoklady konání krajského kola (KK):


existence pořadatele a jím pověřeného krajského koordinátora,



dostatečné zázemí pro zajištění odborné úrovně soutěže,



písemné pověření k pořádání krajského kola EO na základě podané přihlášky – potvrzení o akceptování odborného obsahu a organizačního zázemí soutěže; řádný koordinátor KK získá od SMOP
ČSOP pověření k pořádání krajského kola EO a bude zveřejněn na internetových stránkách soutěže
na adrese www.ekolympiada.cz včetně údajů o KK,



nahlášení místa konání, termínu a dalších celostátních pořadatelem stanovených informací o KK formou přihlášky nejpozději do:
-

30. 4. 2015 pro kola pořádaná v prvním pololetí školního roku,

-

31. 10. 2015 pro kola pořádaná v druhém pololetí školního roku,



konání KK v rámci stanoveného termínu,



dostatečné a včasné informování potenciálních účastníků v daném kraji, propagace kola.

10. V případě, že se vyskytne více zájemců o pořádání KK, vybere SMOP ČSOP po zvážení předpokladů
k úspěšnému zajištění KK jednoho koordinátora.
11. Konkrétní náplň soutěže na krajské úrovni je záležitostí pořadatele KK. Předpokládá se však dodržení obsahové struktury soutěže (viz níže), respektování tématu vyhlášeného pro daný ročník a závazných metodických pokynů pro obsahovou náplň kola.
12. Výsledky KK se všemi předem stanovenými údaji je krajský koordinátor povinen dodat celostátnímu koordinátorovi do 14 dnů po skončení kola, nejpozději však do 24. 5. 2016.
13. Za průběh každého kola odpovídá jeho pořadatel (organizace – právní subjekt), který je zastoupen koordinátorem kola (pověřenou osobou). Každý pořadatel může vydat doplňující propozice (soutěžní řád) k
celostátním. Doplňující propozice (soutěžní řád) nesmí být v rozporu s celkovými propozicemi soutěže a
musí být zveřejněny v dostatečném předstihu před termínem pořádání příslušného kola.
14. Odpovědnost za nezletilé účastníky při organizovaném programu soutěže má pořadatel kola, pokud
v doplňujících propozicích (soutěžním řádu) kola nestanoví jinak. V takovém případě musí určit rozsah
své odpovědnosti při jednotlivých typech či částech předpokládaného programu.
15. Zájemce o účast se sám přihlásí krajskému koordinátorovi či nebo SMOP ČSOP, které kontakt zprostředkuje.

Národní kolo EO
16. Národní kolo (NK) je vyvrcholením celoroční soutěže EO a bude uskutečněno formou vícedenního soustředění. Kromě vlastní soutěže budou na programu i odborné exkurse, regionálně poznávací činnost,
konkrétní akce ku prospěchu přírody apod.
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17. Pro účast soutěžního týmu na NK je vyžadován doprovod pedagogicky způsobilé dospělé osoby po celou
dobu pobytu. Jiné řešení je možné pouze po předchozí dohodě s pořadatelem NK.
18. Pro NK bude vydán Soutěžní řád, se kterým budou účastníci včas seznámeni.

Postupový klíč
19. MK se účastní takový počet zájemců, který je pro pořadatele technicky a organizačně zvládnutelný.
20. V MK i KK je možná účast více týmů z jednoho vysílajícího subjektu s tím, že tuto možnost musí mít
shodně všechny zúčastněné subjekty.
21. Z jakékoliv úrovně soutěže smí vzejít pouze jeden vítězný tým. Kritérium pro rozhodování v případě
stejných bodových zisků musí být předem známo.
22. Do KK postupuje vždy vítězný tým MK, další okruh soutěžících stanoví předem pořadatel podle svých
možností. Pořadatel KK může odmítnout účast týmu z jiného kraje.
23. Každý tým se může zúčastnit pouze jednoho KK.
24. Do finálového NK postupují vítězné týmy z KK ve složení, v jakém se zúčastnily KK. Nemůže-li se vítězný
tým KK zúčastnit kola národního, má na účast v NK nárok další v pořadí KK. Možná je výměna maximálně
jednoho člena týmu, jinak postupuje další tým v pořadí.
25. V případě, že v KK zvítězí tým subjektu, jehož tým se v loňském ročníku EO umístil v NK na prvním,
druhém nebo třetím místě, postupuje do NK i tým subjektu, který se umístil v aktuálním KK na druhém
místě.
26. Pořadatel NK může dle svých možností předem rozhodnout o postupu druhých, popř. i třetích týmů ze
všech KK.

Obsahová struktura soutěže
27. Na všech úrovních se EO skládá z části prověřující znalosti (teoretická část) a z části prakticky prověřující
dovednosti (praktická část), přičemž se očekává, že obě části jsou svým a hodnocením vyvážené.
28. Obě části se mohou dále dělit dle uvážení pořadatele.
29. Součástí prověřování dovedností je vždy alespoň jeden praktický úkol využitelný pro ochranu přírody
a životního prostředí.
30. Prověřování znalostí a dovedností probíhá od krajské úrovně vždy, alespoň z části, v terénu.
31. Soutěž je možné doplnit o doprovodné části a programy. Jejich počet si stanoví pořadatel sám dle svých
možností.
32. Vypracování otázek a úkolů je na všech úrovních v kompetenci pořadatele.
33. Otázky nemusejí vycházet pouze ze středoškolské látky. Zejména u vyšších úrovní soutěže (KK a NK)
by měly středoškolskou úroveň v přiměřené míře překračovat.
34. Organizátor dbá na to, aby podmínky praktické úlohy byly pro všechny účastníky co nejrovnější, aby úloha svojí podstatou výrazně nezvýhodnila či neznevýhodnila některou skupinu účastníků (např. tým
z místní školy, některé pohlaví, atp.)

Způsob hodnocení
35. Hodnocení celého soutěžního týmu provádí na všech úrovních EO odborná porota. Za odbornou způsobilost porotců odpovídá pořadatel.

3/4

