Biologická olympiáda – krajské kolo- Ústecký kraj
kategorie A a B 2015/2016
Organizační zajištění krajských kol Biologické olympiády kategorie A a B
Kategorie A a D – Život je jen náhoda aneb evoluce života na Zemi
1. Kategorie B – určena pro žáky 1. a 2. ročníků čtyřletých středních škol, 3. a 4. ročníků šestiletých
gymnázií, 5. a 6. ročníků osmiletých gymnázií, probíhá ve školním a krajském kole.
Kategorie A – určena pro žáky 3. a 4. ročníků čtyřletých středních škol, 7. a 8. ročníků osmiletých
gymnázií, 5. a 6. ročníků šestiletých gymnázií, probíhá ve školním, krajském a ústředním kole.
2. Organizátor školního kola odpovídá za správné zařazení žáka do kategorie soutěže. Regulérní účast
soutěžícího v krajském kole BiO je možná výhradně v kraji, ke kterému ze správního hlediska náleží jeho
vysílající škola. V případě jeho účasti v krajském kole BiO jiného kraje, je soutěžícího možné hodnotit
výhradně mimo soutěžní pořadí v daném krajském kole a není možné zahrnout jej do hodnocení v rámci
kraje, ke kterému ze správního hlediska náleží jeho vysílající škola, a to mj. vzhledem k rozdílnému
zadání botanické a zoologické části určování přírodnin v jednotlivých krajských kolech v rámci republiky,
vzhledem k postupovému klíči pro výběr soutěžících do ústředního kola BiO a současně ostatním
postupovým klíčům postihujícím krajskou úroveň a zároveň v souvislosti s pravidly rozvojového
programu Excelence středních škol vyhlašovaným MŠMT.
3. Soutěžní úlohy školního kola BiO podléhají utajení. Se zněním úloh se soutěžící seznamují bezprostředně
před jejich vlastním řešením. Utajení soutěžních textů je nezbytnou podmínkou zajištění regulérnosti
soutěže, za což zodpovídá organizátor příslušného kola.
4. Komunikace a získávání informací bude probíhat prostřednictví webových stránek krajského úřadu
http://www.kr-ustecky.cz/skolni-rok-2015-2016/ds-99758 nebo e-mailem (kontaktní osoby):
Krajský garant soutěží- Pavel Kucler
kucler.p@kr-ustecky.cz
Tajemnice KK BiO- Petra Čermáková
cermakovap@gymtce.cz
*Přístupová hesla ke stažení materiálů získá osoba pověřená ředitelem školy (školní koordinátor)
5. Na webovou stránku Ústeckého kraje v sekci Soutěže vyhlašované MŠMT ČR budou postupně vloženy
materiály: zadání školního kola, organizační pokyny, postup vyhodnocení školního kola, vzorová
výsledková listina, seznam postupujících do krajského kola, přihláška do krajského kola, případně jiné
informace, které se vztahují k organizaci školních a krajských kol. Je v zájmu organizátora školního kola
(ve spolupráci se školním koordinátorem), aby se s těmito informacemi seznámil.
6. Přihlášení soutěžících do krajského je možné zasláním přihlášky poštou nebo elektronicky na
cermakovap@gymtce.cz. Je bezpodmínečně nutné dodržet termín přihlášení do krajského kola.

7. Postupová kola a termíny jejich konání
kategorie A
školní kola

kategorie B

do 26. 2. 2016 (pá) do 26. 2. 2016 (pá)

přihláška do krajského kola do 10. 3. 2016 (čt) do 10. 3. 2016 (čt)
krajská kola

1. 4. 2016 (pá)

15. 4. 2016 (pá)
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8. Organizátor krajského kola: Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11, p. o.
Předseda KK BIO: RNDr. Zdeněk Knobloch
Tajemnice KK BIO: Petra Čermáková
Organizační garant KK BIO kat. A, B: Mgr. Monika Krausová
Místo konání: Gymnázium Teplice, Čs. dobrovolců 530/11, 41501 Teplice budova „A“ 2. patro
9. Stanovení pořadí soutěžících ve školním kole
Při rovnosti bodů soutěžících rozhoduje o pořadí vyšší počet bodů dle těchto kriterií:
1. úlohy praktické části
2. test všeobecných biologických vědomostí
3. určování přírodnin
10. Při přihlašování účastníků školního kola do krajského kola označte třetího a čtvrtého v pořadí příznakem
náhradník. Maximální počet pozvaných účastníků z jedné školy jsou dva. Podmínkou je řádné
přihlášení. Pokud počet přihlášených účastníků přesáhne kapacitu míst pořádající organizace, dojde
k vyřazení přihlášených z druhých míst dle bodového zisku ve školních kolech.
11. Škola, která vysílá žáka na soutěž, informuje v přihlášce organizátora, zda bude uplatňovat nárok na
úhradu jízdného. Nárok je možné uplatnit nejpozději do 14 dnů po uskutečnění soutěže. Úhradu
jízdného vysílající škola nárokuje u organizátora krajského kola (Gymnázium Teplice).
12. Účastí v soutěži žák, resp. jeho zákonný zástupce souhlasí
a) pro potřeby organizačního zajištění soutěže s uvedením jména, příjmení, roku narození, adresy
bydliště, kontaktu, názvu a adresy navštěvované školy
b) ve zveřejněných výsledkových listinách s uvedením jména, příjmení, umístění, bodového hodnocení,
názvu a adresy navštěvované školy.
Petra Čermáková
tajemník KK BiO

Mgr. Monika Krausová
organizátor Gymnázium Teplice

