
      

 

Usmernenie k školským kolám Biologickej olympiády 
pre kat. E 

55. ročník, školský rok 2020/2021 
 
Slovenská komisia Biologickej olympiády a IUVENTA ─ Slovenský inštitút mládeže reagujú na 
aktuálne platné protipandemické opatrenia vypracovaním Usmernenia k školským kolám 
Biologickej olympiády určeného pre školy, okresné úrady v sídle kraja a poverené centrá 
voľného času. Pri vypracovaní pokynov sme brali do úvahy zložité podmienky realizácie 
súťaží v tomto období. Naše riešenia majú za cieľ zachovanie a zrealizovanie súťaže 
v pôvodných termínoch v zmysle platného Termínovníka predmetových olympiád a 
postupových súťaží napriek nepriaznivej epidemiologickej situácii v SR a vychádzajú 
z Organizačného poriadku Biologickej olympiády, ktorý je v súlade so smernicou Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 23/2017 o súťažiach a okrem 
niektorých zmien uvedených v tomto usmernení aj z Metodicko-organizačných pokynov BiO 
pre kat. E. 

Školské kolá BiO kategórie E sa uskutočnia v termíne do 11. 3. 2021. Školské kolo vyhlasuje 
riaditeľ školy a organizačne ho zabezpečuje predmetová komisia v škole. Tá zabezpečí 
vypracovanie testov pre školské kolo a stanoví aj formu školského kola, najmä s ohľadom na 
platné protipandemické opatrenia a možnosti svojich žiakov. Ak budú školy zatvorené 
odporúčame poznávanie prírodnín zrealizovať v druhej samostatnej časti testu formou 
obrázkov s možnosťou vpísania názvu prírodniny, či iných doplňujúcich otázok k tejto 
prírodnine. Škola zašle žiakom súťažné úlohy na ich e-mailové adresy a tí ich budú riešiť 
doma, a to na papieri v školou stanovenom dni a čase. Žiak po dosúťažení test ostro 
odfotografuje mobilným telefónom a v dohodnutom čase odošle na e-mailovú adresu 
určeného učiteľa. Škola zabezpečí primeranú kontrolu regulárnosti súťaže, a to podľa svojich 
zvyklostí pri domácom vypracovávaní iných písomných prác. Ak škola využíva niektorú 
elektronickú platformu, napr. EduPage, môže vytvoriť test pre žiakov v nej. Odporúčame 
vyhradiť na vypracovanie súťažného testu kratší čas ako je bežné, aby súťažiaci nemali čas na 
dohľadávanie správnych odpovedí v učebniciach a na internete. 

Okresné kolo kat. E sa uskutoční centrálne online dňa 8. 4. 2021 prostredníctvom platformy 
EduPage. Teoretický test bude zároveň v druhej časti obsahovať aj poznávanie prírodnín 
podľa obrázkov. Rovnako ako v školskom kole, ani v okresnom kole sa nebude, vzhľadom na 
obmedzené možnosti, realizovať praktická časť súťaže. Podrobné informácie k okresnému 
kolu BiO kat. E budú uvedené v Usmernení k okresnému kolu BiO kat. E.   
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