AZ Centrum Havlíčkův Brod, SVČ
Gymnázium Havlíčkův Brod
Biologická olympiáda
52. ročník – 2017/2018
propozice
Tematické zaměření ročníku:
Kategorie C a D – Pohyb
Kategorie A a B – Když musíš, tak musíš… aneb odpady v přírodě
A. Kategorie
a/ kategorie D – je určena pro žáky 6. a 7. ročníků základních škol, 1. a 2. ročníků
osmiletých gymnázií, probíhá ve školním a okresním /obvodním/ kole, případně dle
rozhodnutí krajské komise v krajském kole.
b/ kategorie C – je určena pro žáky 8. a 9. ročníků základních škol, 3. a 4. ročníků osmiletých
gymnázií, 1. a 2. ročníků šestiletých gymnázií, probíhá ve školním, okresním/obvodním/ a
krajském kole,
c/ kategorie B – je 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,
d/ kategorie A – je 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.
B. Postupová kola, termíny a jejich konání:
školní kola
okresní kola
krajská kola
ústřední kolo

kategorie A
do 23.2.2018
--------26.3..2018
23.-27.4.2018

kategorie B
do 23.2.2018
-----6.4.2018
------

kategorie C
do 9.2.2018
23.4.2018
17.5.2018
------

kategorie D
do 9.2. 2018
12.4.2018
25. 5. 2018
------

Krajská kola Biologické olympiádey kat. A , B, C a D se uskuteční v Havlíčkově Brodě,
Gymnázium, Štáflova 2063
Krajského kola se zúčastní pouze nejúspěšnější řešitelé ze školního kola kategorií A a B /
jeden – tři soutěžící dle výsledků ŠK – rozhoduje krajská komise/ a oblastního kola kategorie
C a D, které pro účast v krajském kole vybere krajská komise BIO / vždy čtyři soutěžící
z každého oblastního kola/ na základě jednotného hodnocení a písemně je pozve nejméně
deset dní před konáním krajského kola.
D ů l e ž i t é !!!
1. Každá škola po školním kole odešle výsledkovou listinu školního kola /na
předepsaném formuláři /s vyznačením úspěšných řešitelů, které doporučuje pro účast
v krajském kole BIO.
Bez c e l k o v é výsledkové listiny nebudou soutěžící do
krajského kola pozváni!!!! /tyto informace potřebujeme pro další hodnocení/.
Podrobné informace naleznete na : www.biologickaolympiada.cz

Přípravný text 52. ročníku BIO pro kategorie A,B,C i D je ke stažení na webových
stránkách BIO.
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Mgr. Pavla Kotnová
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
Havlíčkův Brod
kotnova@ghb.cz

Výsledky zasílejte na adresu: Květuše Cempírková
AZ Centrum Havlíčkův Brod, SVČ
Masarykova 2190
580 01
Havlíčkův Brod
E-mail:
cempirkova@centrum.cz

Výsledkové listiny ŠK kategorie A a B zašlete nejpozději do konce února 2018.
Děkujeme.

S pozdravem za organizátory krajského kola BIO

Mgr. Pavla Kotnová
Gymnázium Havlíčkův Brod

Květa Cempírková
AZ Centrum Havlíčkův Brod,SVČ

