24. ročník ve školním roce 2018/19

Soutěžní řád národního kola
1. Tento řád vychází z celkových propozic aktuálního ročníku soutěže a upřesňuje pravidla konání
národního kola 24. ročníku Ekologické olympiády.
2. Do národního kola postupuje jeden vítězný tříčlenný tým z každého krajského kola ve stejném
složení, v jakém soutěžil na krajském kole. Obměnit je možné nejvýše jednoho člena týmu. Na
národním kole reprezentuje tým stejného zřizovatele (vysílací subjekt) jako v kole krajském.
3. V případě, že se vítězný tým z krajského kola nemůže z jakéhokoliv důvodu národního kola
zúčastnit, má na účast v národním kole nárok další tým v pořadí.
4. Podmínkou účasti v národním kole je včasné podání přihlášky s potřebnými údaji podle pokynů
určených pořadatelem národního kola.
5. Za neplnoleté členy soutěžního týmu zodpovídá pedagogický doprovod určený zřizovatelem
(školou, spolkem nebo jinou právnickou osobou) po celou dobu soutěže (zejména v průběhu
terénní praktické části), s výjimkou programu přímo vedeného pořadatelem.
6. Neplnoletí soutěžící se mohou národního kola zúčastnit bez pedagogického doprovodu pouze za
podmínky, že u prezence odevzdají písemné prohlášení rodičů (nebo zákonných zástupců), ve
kterém je jasně uvedeno, že mohou absolvovat národní kolo Ekologické olympiády v daném
termínu sami, a že z ní po jejím skončení mohou sami odjet.
7. Přihlášené soutěžní týmy musí v den soutěže oznámit svou přítomnost na místě a v termínu
určeném pořadatelem. Všichni soutěžící musí být přítomni oficiálnímu zahájení soutěže.
8. Soutěž se skládá ze 2 přibližně rovnocenných částí: teoretická část (test všeobecných vědomostí a
poznávání přírodnin), praktická část (praktický úkol, prezentace a obhajoba. U každé části se
započítává získané bodové hodnocení do hodnocení celkového.
9. Test všeobecných vědomostí probíhá písemnou formou. Za správnou odpověď je považována
jedna zakroužkovaná varianta. Jinak označená odpověď, či nejednoznačné označení více odpovědí
je považováno za nezodpovězení otázky. Změnu odpovědi je možné provést pouze přeškrtnutím
již označené odpovědi a zakroužkováním odpovědi jiné.
10. Poznávání přírodnin: Přírodniny jsou vystaveny nebo audiovizuálně prezentovány (promítání
obrázků, pouštění zvuků ze záznamu apod.). V některých případech může být za část správné
odpovědi (např. určení pouze rodového jména exempláře, když je požadováno celé apod.)
přidělena týmu část bodového ohodnocení. Odpovídá se písemnou formou na soutěžní archy,
které soutěžící obdrží od pořadatelů. Nejednoznačná či nečitelná odpověď, nebo více odpovědí na
jednu otázku, jsou považovány za nezodpovězení otázky.
11. Praktický úkol: Každý tým obdrží zadání praktického úkolu písemně. Po seznámení se s úkolem
pořadatel ústně doplní související informace a soutěžící dostanou prostor na dotazy k zadání. Úkol
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je možné vypracovat pouze na pořadatelem označené médium. Vypracování úkolu ohodnotí
vícečlenná odborná porota. Praktická terénní část soutěže probíhá za každého počasí.
12. Prezentace a obhajoba praktického úkolu probíhá před vícečlennou porotou odborníků. Délka
prezentace a obhajoby je omezena časovým limitem, který je pro všechny týmy stejný. Součástí
tohoto časového limitu je i část, která je vyhrazená pro otázky poroty.
13. Bodový zisk pro jednotlivé části bude pořadatelem sdělen při zahájení soutěže. Každou část
soutěže je nutné splnit v pořadatelem stanoveném časovém limitu, jinak je hodnocena jako
nesplněná s nulovým počtem bodů.
14. Celkové pořadí týmů je určeno součtem získaných bodů z jednotlivých dílčích částí.
15. V případě rovnosti bodů na prvním místě rozhodne o vítězi součet bodů z praktické části soutěže,
tedy součet bodů za praktický úkol a prezentaci a obhajobu praktického úkolu. V případě
přetrvávající rovnosti rozhodne o vítězi počet bodů za prezentaci a obhajobu praktického úkolu.
V případě stále přetrvávající rovnosti bodů rozhodnou o vítězi doplňující otázky.
16. Připomínky a protesty se předávají nejpozději do 30 minut po skončení každé ze samostatně
hodnocených částí koordinátorovi národního kola, a to v písemné podobě, s uvedením soutěžního
názvu družstva, které připomínku či protest podává a jasně popsaným předmětem problému.
Koordinátor soutěže rozhodne o řešení problému po poradě s odborným týmem.
17. Všichni účastníci jsou povinni dbát všech organizačních a bezpečnostních pokynů pořadatele.
18. V případě neúčasti přihlášeného družstva nebo jeho člena se vrací peníze podle následujícího
klíče: 7 dní před akcí vracíme 75% z účastnického poplatku, 5 dní před akcí vracíme 50%
z účastnického poplatku, méně než 3 dny před akcí účastnický poplatek nevracíme.
19. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící i jeho zákonný zástupce souhlas se zpracováním osobních
údajů (jméno, datum narození, adresa), 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 sponzorů soutěže. Na základě výslovné (nejlépe písemné) žádosti pedagoga,
rodiče či samotného soutěžícího nebudou fotografie či videozáznamy s danou osobou veřejně
publikovány, popř. budou odstraněny.
Michael Král
koordinátor národního kola
Tento soutěžní řád vydalo dne 15. 5. 2019 Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková
organizace, pracoviště Rychta, Krásensko 76, 683 04 p. Drnovice, které je pořadatelem 24. ročníku národního kola
Ekologické olympiády. Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat emailem na adrese michael.kral@lipka.cz, nebo
telefonicky na čísle 517 385 429.
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