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Usmernenie k školským kolám Geografickej olympiády  
pre kat. E, F, G (ZŠ a OG) 

49. ročník, školský rok 2020/2021 
 
Slovenská komisia Geografickej olympiády a IUVENTA ─ Slovenský inštitút mládeže reagujú na 
aktuálne platné protipandemické opatrenia vypracovaním Usmernenia k školským kolám 
Geografickej olympiády určeného pre školy, okresné úrady v sídle kraja a poverené centrá 
voľného času. Pri vypracovaní pokynov sme brali do úvahy zložité podmienky realizácie súťaží 
v tomto období, a preto prichádzame s viacerými možnosťami uskutočnenia kôl. Naše riešenia 
majú za cieľ zachovanie a zrealizovanie súťaže v pôvodných termínoch v zmysle platného 
Termínovníka predmetových olympiád a postupových súťaží napriek nepriaznivej 
epidemiologickej situácii v SR a vychádzajú z Organizačného poriadku Geografickej olympiády, 
ktorý je v súlade so smernicou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky č. 23/2017 o súťažiach. 

Školské kolá GO pre ZŠ a OG kategórií E, F a G sa uskutočnia v termíne do 4. 12. 2020. Školské 
kolo vyhlasuje riaditeľ školy a organizačne ho zabezpečuje predmetová komisia v škole. Tá 
zabezpečí vypracovanie testov pre školské kolo a stanoví aj formu školského kola, najmä 
s ohľadom na platné protipandemické opatrenia a možnosti svojich žiakov.  

Môžu nastať tri prípady: 

1. Ak budú školy otvorené, školy budú postupovať štandardne podľa Organizačného poriadku 
GO, avšak v súlade s protipandemickými opatreniami prijatými pre školy.  

2. Ak budú školy zatvorené, ale súťažiacim bude ministerstvom umožnené do nich vstúpiť 
odsúťažiť, odporúčame štandardnú formu súťaže podľa Organizačného poriadku GO, avšak 
v súlade s protipandemickými opatreniami prijatými pre školy. Odporúčame nemiešať 
žiakov z rôznych tried. 

3. Ak budú školy zatvorené a súťažiacim nebude umožnené do nich vstupovať, škola im zašle 
v príslušnom čase súťažné úlohy na vopred dohodnuté e-mailové adresy a tí ich budú riešiť 
doma, a to na papieri v stanovenom dni a čase. Škola zabezpečí primeranú kontrolu 
regulárnosti súťaže, a to podľa svojich zvyklostí pri domácom vypracovávaní iných 
písomných prác (napríklad pomocou kamery).  

 Súťažný test bude pozostávať z dvoch častí, medzi ktorými bude naplánovaná krátka 
prestávka (napr. 10 minút). Prvú časť testu (teoretickú časť a úlohy o miestnej krajine) riešia 
súťažiaci bez atlasu. Pri vypracovávaní druhej časti testu môžu používať dovolené pomôcky 
a odporúčané atlasy v zmysle Metodicko-organizačných pokynov pre 49. ročník 
Geografickej olympiády, kat. E, F, G. Bezprostredne po skončení každej časti (najneskôr 
5 minút po uplynutí času stanoveného pre vypracovanie danej časti testu) súťažiaci pošlú 
skeny alebo fotografie svojich riešení (v dostatočnej kvalite) na vopred dohodnutý e-mail 
(napríklad predsedovi školskej predmetovej komisie GO). Ďalej už bude školská komisia GO 
postupovať štandardne podľa Organizačného poriadku GO. 

 Odporúčame školským predmetovým komisiám, aby okrem samotných testových úloh 
vypracovali aj odpoveďový hárok, ktorý pošlú súťažiacim vopred (napríklad jeden deň pred 
termínom súťaže). Súťažiaci si zabezpečí vytlačenie odpoveďového hárku a vypíše hlavičku 
(meno a priezvisko, kategóriu, triedu a školu). Počas samotnej súťaže potom bude 
odpovede na otázky, resp. riešenia úloh vpisovať priamo na predtlačené miesta 
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v odpoveďovom hárku. V záujme zjednodušenia identifikácie súťažiacich odporúčame, aby 
sa hlavička nachádzala na každej strane odpoveďového hárku. V odpoveďovom hárku pre 
praktickú časť testu môže byť vopred naskenovaná mapa alebo nákres, ku ktorému sa budú 
vzťahovať súťažné úlohy.  

 
Je nevyhnutné, aby školy boli pripravené na všetky verzie realizácie školských kôl a najmä, 
aby umožnili súťažiť všetkým žiakom, ktorí o súťaž prejavia záujem. 
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