EKOLOGICKÁ OLYMPIÁDA
Praha, 21. – 22.10.2011, pražské krajské kolo

Propozice soutěže
Základní informace
1. Tento materiál zpřesňuje celostátně platné propozice soutěže Ekologická olympiáda (viz

www.smop.cz/eo)
2. Pořadatelem pražského kola Ekologické olympiády 2011/12 (dále PKEO) je Sdružení Mladých
ochránců přírody ve spolupráci s 01/14 ZO ČSOP „Natura, quo vadis?“
3. Každá střední škola může vyslat maximálně dvě tříčlenná družstva.
4. Škola je přihlášena zasláním formuláře „Závazná přihláška…“ (škola, jméno + kontakt na pedagoga, seznam soutěžících,…). Vyplněnou a podepsanou přihlášku je možno zaslat i elektronickou poštou a originál pak předat při prezenci před započetím soutěže.
5. Družstvo je považováno za přihlášené, pokud pořadatel do 14.10.2011 obdrží Závaznou
přihlášku k účasti družstva (družstev) vyplněnou ve všech požadovaných bodech.
6. Za bezpečnost účastníků soutěže zodpovídá pedagogický doprovod určený školou. V případě
dvou soutěžních družstev doporučujeme doprovod dvou pedagogů, zejména na terénní část.

Datum a místo konání soutěže
PKEO se koná ve dnech 21. a 22. října 2011 v Praze. Ústředním místem konání soutěže je Staroměstská radnice (Staroměstské náměstí 1/3, Praha 1 – Staré Město), část soutěže (exkurze a terénní
část) bude probíhat i na dalších místech Prahy v dosahu MHD.

Tématické okruhy
Tématem letošní PKEO bude „Ovzduší ve městě“. (PKEO bude mít vazbu na pražskou problematiku). Kromě toho se předpokládá, že se soutěžící orientují v těchto oblastech:
Teoretické znalosti:
Ekologické pojmy.
Globální environmentální problémy.
Mezinárodní úmluvy a právní normy ČR na ochranu přírody a životního prostředí.
Stav životního prostředí v naší republice.
Způsoby ochrany přírody v ČR – územní, druhová, obecná, zvláštní…
Poznávání rostlin, zvířat, hornin, minerálů, hub…
Praktické dovednosti:
Ochrana životního prostředí – znalost problematiky ochrany jednotlivých složek životního prostředí,
získávání informací v oblasti ŽP, práce se získanými informacemi, …
Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta – zásady plakátové tvorby, prezentace poznatků,
obhajoba vlastních názorů, průzkumy veřejného mínění a ankety, …
Týmová práce

Ubytování a stravování
Ubytování pořadatel nezajišťuje – v pátek večer se předpokládá návrat domů. Po dobu akce bude
zajištěno občerstvení (bagety, pití,…).

Spolupracující organizace
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Hlavní město Praha, Lesy ČR, s.p., Fakulta životního
prostředí ČZU v Praze

Doporučené vybavení
Všem účastníkům doporučujeme vhodné vybavení do terénu (a to za každého počasí), družstvo by
mělo mít psací a kreslící potřeby, digitální fotoaparát (nebo mobil s fotoaparátem), přístup k informacím (internet, knihovna,…),…

Přibližný program pražského kola Ekologické olympiády 2011/12
pátek 21.10.2011
8.30
8:50
9:00
11:00
11:30

– 8:50
– 9:00
– 11:00
– 11:30
– …..
do 19:00

Prezence soutěžních týmů
Zahájení pražského kola Ekologické olympiády 2011/12
Teoretická část
Zadání tématu terénní praktické části
Terénní praktická část s možností tématicky laděné exkurze
Odevzdání výsledků terénní části

sobota 22.10.2011
9.00

– 12.30

12.30
13:00

– 13.00
– 14.00

Prezentace výsledků praktické terénní části a veřejná obhajoba vyvozených
závěrů
Doprovodný program: přednáška
Vyhlášení výsledků pražského krajského kola Ekologické olympiády
2011/12

V programu mohou ještě nastat drobné změny.

Přihlášená družstva obdrží nejpozději do 19.10.2011 podrobnější informace mailem.

Závěrem
V případě jakýchkoliv nejasností či dotazů prosíme o zprávu:
ekoolympiada@natura-praha.org, T: 602 224 782 (Radek Borovička) nebo
JS@smop.cz, T: 606 900 286, 224 912 466 (Jana Stibralová, Michal Kulík)

Zveřejněno na www.natura-praha.org/ekoolympiada-praha
Ukázky otázek z minulých ročníků www.smop.cz/eo

Těšíme se na setkání!

