24. ročník

krajské kolo pro Liberecký kraj
26. – 28. 4. 2019
• Ekologická olympiáda je tradiční celostátní soutěž
středoškoláků zaměřená na porovnání znalos@
a dovednos@ v oblasB ekologie, ochrany přírody
a péče o životní prostředí pořádaná Českým svazem ochránců přírody (ČSOP). Klade důraz na prakBcké využi@ znalos@ a dovednos@ při řešení konkrétních problémů a na rozvoj týmové spolupráce.

prověřování dovednos@ je vždy jeden či více prakBckých úkolů využitelných pro ochranu přírody a
životního prostředí. Alespoň část úkolů probíhá (od
krajské úrovně) vždy v terénu. Soutěž je často doplněna o další doprovodné čásB a programy. Soutěžní testy i splnění a prezentaci zadaných úkolů
hodno@ vždy vícečlenná odborná porota.

• Celostátním pořadatelem Ekologické olympiády je
Český svaz ochránců přírody, akce je podporována
Lesy ČR, s. p. Koordinací Ekologické olympiády na
celostátní úrovni a pořádáním Národního kola je
pověřeno Sdružení mladých ochránců přírody
ČSOP. Krajská kola zajišťují převážně základní organizace ČSOP. Na pořádaní olympiády se kromě
ČSOP podílejí i další spolupracující partneři.

• Soutěž je vyhlášena podle § 3 odst. 2 vyhlášky č.
55/2005 Sb. a zveřejněna ve Věstníku MŠMT č.
6-7/2017 v seznamu přehlídek a soutěží. Zároveň
je bodově hodnocena v rámci programu MŠMT
Excelence. Je respektovaná řadou vysokých škol.
Vítězové (někde i pouzí účastníci) krajských kol jsou
přijímáni bez přijímacích zkoušek, nebo se jim za
účast do přijímacího řízení započítává bodové
ohodnocení.

• Na všech úrovních se EO skládá z čásB prověřující
znalosB a z čásB prověřující dovednosB. Součás@

HLAVNÍ TÉMA 24. ROČNÍKU SOUTĚŽE:
“Management v ochraně přírody”
MÍSTO KONÁNÍ KRAJSKÉHO KOLA:
Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje Hejnice
strevlik.cz
POŘADATELÉ KRAJSKÉHO KOLA:
36/02 ZO ČSOP při Správě CHKO Jizerské hory
Liberecký kraj - odbor životního prostředí a zemědělství
PARTNEŘI KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE:

PODROBNÉ INFORMACE:
• Soutěž je určena pro studenty středních škol a vyšších
stupňů víceletých gymnázií se zájmem o ochranu přírody
a ekologii.
• Soutěží se ve tříčlenných hlídkách. Vítězné družstvo postupuje do národního kola soutěže, jež se uskuteční 18. 21. 6. 2019 v Češkovicích v Jihomoravském kraji. Vítězové
národního kola pak postupují do mezinárodní evropské
soutěže
• Účast soutěžních družstev z jiného kraje je možná pouze
po předchozí dohodě s koordinátorem krajského kola,
pokud to kapacitní důvody umožní. Tato družstva nemohou postoupit do národního kola za Liberecký kraj. V případě jejich umístění na prvním místě postupuje do národního kola automa]cky nejblíže v pořadí další umístěné družstvo z Libereckého kraje.
• Součás^ akce je i odborná exkurse pro pedagogy pod
vedením odborníků.
• Průběh soutěže: Soutěž je rozdělena do 2 čás^ – teore]cké (testu a poznávačky) a prak]cké (plnění zadaného
úkolu v terénu s následnou obhajobou před odbornou
porotou). Podrobnos] průběhu soutěže jsou popsány

v přiloženém Soutěžním řádu krajského kola. Minimálně
tře]na otázek teore]ckého testu se bude týkat letošního
tématu soutěže, t.j. managementu v ochraně přírody.
Dále test bude obsahovat otázky z obecné a krajinná
ekologie, ochrany přírody, ochrany životního prostředí, z
botaniky, geobotaniky, dendrologie, lesnictví a myslivost,
zoologie, hydrologie a geologie. Na test bude navazovat
poznávačka přírodnin a krajinných jevů. Stěžejní součás^
soutěže je pak prak]cký úkol – samostatné řešení zadaného úkolu v týmu. Zadání prak]ckého úkolu bude v souladu s letošním hlavním tématem soutěže a bude probíhat v přilehlých lokalitách CHKO Jizerské hory. Předpokládají se základní znalos] a dovednos] v oblas]: orientace v terénu, základů mapování, poznávání druhů dřevin
a rostlin, jejich biotopů, geologických jevů, geomorfologické tvarů, lesnictví, krajinné ekologie znalos] tvorby
prezentací, mapových zákresů a zároveň schopnost veřejné prezentace získaných poznatků před odbornou porotou. K přípravě na soutěž doporučujeme přiložený materiál pro studenty a pedagogy, který je také ke stažení na
webových stránkách krajského kola.
• Ubytování a celodenní stravování je zajištěno v místě
soutěže v prostoru SEV Střevlik v Hejnicích.

PŘIHLÁŠENÍ:
• Každý vysílající subjekt (škola, školské zařízení, spolek)
může vyslat do soutěže maximálně 3 družstva.
• K účas] je nutné vyplnit on-line elektronickou přihlášku,
na této webové adrese: hdps://goo.gl/GQSF7n
• Uzávěrka přihlášek: pátek 15. 3. 2019.
• Po uzávěrce přihlášek budou všem přihlášeným subjektům rozeslány tabulky pro zaslání přesného seznamu
soutěžících v jednotlivých přihlášených družstvech, které
je nutno zaslat e-mailem nejpozději do 12. 4. 2019.

•Jakékoli změny (po odeslání přihlášky) v počtu družstev či
změny soutěžících v družstvu nám, prosíme, zašlete obratem údaje e-mailem na níže uvedenou adresu (včetně
údajů o nových soutěžících v rozsahu uvedených na přihlášce). Opravenou přihlášku v písemné formě pak odevzdáte při prezenci.
• Po obdržení přihlášky a následného seznamu soutěžících
zašleme všem přihlášeným subjektům nejpozději do 15.
4. 2019 podrobný program krajského kola.

ÚČASTNICKÉ POPLATKY:
• 260,- Kč na osobu (včetně pedagogického doprovodu) –
zahrnují část nákladů na ubytování a stravování.
• opro] minulým ročníkům bude možno letos účastnický
poplatek hradit vzhledem k zavedení EET pouze bezhotovostně předem na základě námi zaslané faktury. Tento
postup byl konzultován s odborem školství, mládeže a
tělovýchovy Krajského úřadu Libereckého kraje.
• Elektronické faktury budeme rozesílat e-mailem spolu s
podrobnými informacemi nejpozději do 15.4.2019.
• V případě, že bude účastnické poplatky hradit jiný subjekt, než vysílající škola (např. SRPŠ, studen] sami apod.),
sdělte nám tuto skutečnost v příslušné rubrice elektro-

nické přihlášky, abychom mohli zaslat fakturu na správnou adresu.
• Prosíme, abyste proplacení zaslané faktury nenechávali
na poslední chvíli, protože pokud nebudou účastnické
poplatky za soutěžní družstvo v den začátku soutěže
připsány na náš účet, nebude mu účast v soutěži umožněna.
• Upozorňujeme, že v případě odřeknu^ účas] soutěžního
družstva po 15.4.2019 bez zajištění náhradních soutěžících budeme nuceni účtovat vysílajícímu subjektu stornopoplatky ve výši 350 Kč za družstvo, ze kterých budou
hrazeny již vynaložené náklady na storno ubytování a
stravování.

UPOZORNĚNÍ:
• u neplnoletých účastníků je nutný doprovod pedagogicky
způsobilé osoby, která má zodpovědnost za nezle]lé soutěžící a jež zajišťuje pedagogický dohled nad svými žáky
po celou dobu soutěže.
• je nutné, aby každé družstvo si přivezlo na soutěž svůj
notebook, na kterém bude vypracovávat prezentaci k
obhajobě prak]ckého úkolu a 1 USB ﬂash disk.

• každý účastník bude potřebovat terénní oblečení, kotníkovou obuv do terénu (nejlépe pohorky) a pláštěnku.
• soutěž se koná koncem dubna v podhorském prostředí a
je nutné počítat i s možnos^ chladného počasí.

ODKAZY, KONTAKTY:
•
•
•
•
•

•
Pořádající organizace: 36/02 ZO ČSOP při Správě CHKO Jizerské hory, Kateřinská 73, 46014 Liberec XVII - Kateřinky, IČ
43225683
Koordinátor krajského kola: Tomáš Klimovič, tel. 737 971 748
další informace postupně naleznete na našich webových stránkách: www.souteze.zbojnici.cz
informace k celostátní soutěži najdete též na www.ekolympiada.cz
kontakt na pořadatele: csopschkojh@volny.cz

