27. ročník

krajské kolo pro Liberecký kraj
březen - duben 2022
• 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.
• Celostátním pořadatelem Ekologické olympiády je
Český svaz ochránců přírody. 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. Spoluvyhlašovatelem je každoročně Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
(soutěž je zařazena do kategorie B)

• Na všech úrovních se EO skládá z čásB prověřující
znalosB a z čásB prověřující dovednosB. Součás@
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. Soutěžní testy i splnění a prezentaci zadaných úkolů hodno@ vždy vícečlenná odborná porota.
• Národní kolo Ekologické olympiády 27. ročníku ve
školním roce 2021/2022 proběhne v letní výukové
základně Hradce u Lipí 8. – 12. června 2022.
• Soutěž je respektovaná řadou vysokých škol. Vítězové (někde i pouzí účastníci) krajských kol jsou
přijímáni na související obory bez přijímacích zkoušek, nebo se jim za účast do přijímacího řízení započítává bodové ohodnocení (např. Univerzita Karlova, Česká zemědělská univerzita, Mendelova univerzita v Brně, Univerzita Hradec Králové ad.)

HLAVNÍ TÉMA 27. ROČNÍKU SOUTĚŽE:

OBNOVA KRAJINY
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 družstvech. Vítězné družstvo
postupuje do národního kola soutěže. Každý subjekt
může vyslat do soutěže maximálně 3 soutěžní družstva.
• Národní kolo Ekologické olympiády 27. ročníku ve školním roce 2021/2022 proběhne v letní výukové základně
Hradce u Lipí 8. – 12. června 2022.
• Krajské kolo pro Liberecký kraj proběhne po zkušenostech z předchozího ročníku kombinovanou formou - samostatné vypracování prak`ckého úkolu soutěžními
družstvy v termínu 7. 3. - 10. 4. 2022 a následného
dvoudenního soustředění v SEV Střevlik Hejnice v termínu 22. - 23. 4. 2022, během něhož se uskuteční teore`cký test, poznávačka a obhajoba prak`ckého úkolu
před odbornou porotou.
• 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).
• 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. Zadání prak^ckého úkolu včetně podrobných informací bude zasláno e-mailem všem soutěžním družstvům dne 7. 3. 2022. Studen^ budou plnit zadání prak^ckého úkolu na místě, které si sami vyberou v okolí svého bydliště či školy. Na vypracování prak^ckého úkolu
budou mít soutěžní družstva 5 týdnů. Poté nejpozději do
10.4.2022 18:00 hod. soutěžní družstva zašlou na stanovenou adresu, který bude přesně speciﬁkován v zadání
prak^ckého úkolu.
• Na následném dvoudenním soustředění v SEV Střevlik
(22. - 23. 4. 2022) proběhne nejdříve první den soutěžní

test, který budou řešit členové družstev společně. Bude
obsahovat 30 otázek. Minimálně tře^na otázek teore^ckého testu se bude týkat letošního tématu soutěže. 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. Za test bude možno získat maximálně 30 bodů.
• Druhý den soustředění bude na test navazovat poznávačka 20 přírodnin a krajinných jevů., za poznávačku maximálně 20 bodů.
• Následně proběhne obhajoba prak^ckého úkolu formou
ústní a promítané prezentace před odbornou porotou s
následnou rozpravou. Čas na prezentaci je vymezen 15
minutami, následně bude min. 5 minut určeno na odbornou rozpravu s členy poroty. Za prak^cký úkol bude
možno získat 50 bodů. Hodno\cí kritéria jsou: logická
struktura řešení, správné využívání obecných ekologických zákonitos\, tvůrčí přístup, graﬁcká a slovní forma
prezentace. Po skončení obhajob proběhne druhý den v
podvečer slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen za
účas^ pořadatelů soutěže a představitelů Libereckého
kraje.
• V soutěži se u účastníků předpokládají 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 soutěže www.ekolympiada.cz. Zde jsou
v sekci aktuální ročník také k dispozici ke shlédnu\ i videoprezentace předních odborníků k aktuálnímu tématu
soutěže.

PŘIHLÁŠENÍ:
• K účas^ je nutné vyplnit on-line elektronickou přihlášku
družstev (pro každé družstvo zvlášť), na této webové adrese: hmp://jdem.cz/fgu5n5
• K vyplnění přihlášky si připravte rok narození, adresu a emailový kontakt jednotlivých soutěžících studentů. Pro
každé družstvo je nutno vyplnit novou přihlášku.
• Uzávěrka přihlášek: pátek 4. 3. 2022 18:00 hodin.
• účastnický poplatek je 100 Kč za osobu včetně pedagogického doprovodu (zahrnuje část nákladů na stravování
a ubytování). Poplatek je třeba zaslat bankovním převodem na účet pořadatele č. 45303574/0600, variabilní
symbol 2022990, do textu pro příjemce uveďte Ekologická olympiáda + jména osob, za které je poplatek hrazen.
V případě, že budete potřebovat na tyto poplatky vysta-

vit fakturu (např. pro školu, SRPŠ či jiné subjekty), pak
toto uveďte do příslušné rubriky v přihlášce a s platbou
počkejte až na zaslání faktury mailem. Termín úhrady
poplatků je nejpozději do 8. 4. 2022. V případě odřeknu\ účas^ po tomto termínu z jakéhokoli důvodu bez vyslání náhradníků se účastnické poplatky nevrací.
• V případě náhlého onemocnění některého z členů soutěžního družstva může být 1 člen družstva na soustředění
nahrazen náhradníkem. V tomto případě nám tuto změnu co nejdříve nahlaste e-mailem.
• Nejpozději 12. 4. 2022 rozešleme všem přihlášeným
družstvům podrobné informace k dvoudennímu soustředění včetně aktuálních epidemiologických požadavků na
účast.

UPOZORNĚNÍ:
• Prak^cký úkol bude studenty vypracováván samostatně
pouze za pomoci vlastních pozorování, odborné literatury a internetových zdrojů, které budou ve výstupech řádně citovány.
• Není dovolena jakákoli odborná pomoc pedagoga či jiných osob (např. odborníků, rodičů apod.).
• Porušení výše uvedených pravidel může znamenat okamžitou diskvaliﬁkaci soutěžního družstva.
• Při vypracování prak^ckého úkolu soutěžící zodpovídají
sami za svoji bezpečnost a za dodržování příslušných

vládních opatření (např. ochrany dýchacích cest, dodržování rozestupů). Za případné nedodržení výše uvedených
skutečnos\ nenese pořadatel žádnou odpovědnost.
• Pořadatel si vyhrazuje v důsledku aktuální změny epidemiologické situace a s \m souvisejících vládních opatření
případně změnit termíny a formu jednotlivých čás\ soutěže. O případných změnách budeme soutěžní družstva
ihned informovat e-mailem.
• V případě jakýchkoli nejasnos\ nás neváhejte kontaktovat (kontakty viz níže).

ODKAZY, KONTAKTY:
• Pořádající organizace: 36/02 ZO ČSOP při Správě CHKO Jizerské hory, Kateřinská 73, 46014 Liberec XVII - Kateřinky, IČ
43225683
• Koordinátor krajského kola: Dr. Tomáš Klimovič, tel. 737 971 748
• Odborná porota: Doc. RNDr. Petr Anděl, CSc. (TU Liberec), Ing. Tomáš Besta (AOPK ČR), Ing. Libor Dostál (LČR), Ing. Markéta Kavková (AOPK ČR), Ing. Václav Köhler (LČR), Ing. Klára Špiklová (KÚ LK), Ing. Radka Vlčková (KÚ LK),
• informace k celostátní soutěži najdete též na www.ekolympiada.cz
• kontakt na pořadatele: csopschkojh@volny.cz

