
Zeměpisná
olympiáda
Zapojte se do letošního 23. ročníku 
Zeměpisné olympiády, získejte nové zkušenosti, 
vyhrajte zajímavé ceny a soutěžte o postup 
na mezinárodní soutěže!

Termíny soutěžních kol
školní kolo: do konce ledna 2021
okresní kolo: 17. 2. 2021
krajské kolo: 17. 3. 2021
celostátní kolo: 22.–23. 4. 2021

Soutěžní kategorie
A: 6. ročník ZŠ
B: 7. ročník ZŠ
c: 8. a 9. ročník ZŠ
D: střední školy

www.zemepisnaolympiada.cz

Zeměpisnou olympiádu pro vás připravují

Sponzoři a partneři Zeměpisné olympiády

Zeměpisnou olympiádu pořádáme ve spolupráci 
s Českou geografickou společností a Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy.

Komplexní středoškolské vzdělání 

se zaměřením na fyzickou, sociální 

i regionální geografi i, kartografi i, 

demografi i, ochranu životního 

prostředí, geografi cké informační 

systémy (GIS) či dálkový průzkum 

Země zakončené maturitní 

zkouškou.

Přihlášky podávejte

do 1. března 2021.

www.spszem.cz

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ZEMĚMĚŘICKÁ

POD TÁBOREM 300, 190 00  PRAHA 9

OTEVÍRÁ OD ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

NOVÝ ČTYŘLETÝ STUDIJNÍ OBOR

GEOGRAFICKÉ
GYMNÁZIUM



O soutěži

Zeměpisná olympiáda je oborovou 
soutěží v zeměpisu (geografii), 
do které se prostřednictvím školního 
kola mohou zapojit všichni žáci 
6.–9. tříd základních a středních škol 
v Česku.

Soutěž je určena pro všechny, 
které ve škole zajímá zeměpis, mají 
znalosti o přírodě i lidské společnosti 
a baví je sledovat dění ve světě 
i kolem sebe.

Jak se zapojit?

 � Soutěžící

Pokud chceš soutěžit, prvním 
krokem je účast ve školním kole. 
obrať se tedy na svého učitele 
zeměpisu a zjisti, kdy na vaší škole 
školní kolo probíhá.

 � uČitel

Pokud jste vyučující a nemáte 
ještě zkušenosti s pořádáním 
školního kola soutěže, navštivte 
www.zemepisnaolympiada.cz. 
V záložce JAK Se ZAPoJit  
cHci oRGANiZoVAt naleznete 
veškeré informace.

Mapová soutěž

Baví tě tvořit mapy? Zajímá 
tě kartografie? Zúčastni se 
doplňkové soutěže o nejlepší mapu 
na geografické téma!

Co mi účast 
v soutěži přinese?

 � Nové zkušenosti nad rámec 
běžného zeměpisu.

 � Zábavu a soutěžení o zajímavé 
ceny.

 � Nové kontakty, nové známé.

 � Šanci uspět a dostat se 
na mezinárodní soutěže 
do zahraničí.

 � Pokud budete v Zeměpisné 
olympiádě úspěšní, budete 
přijati ke studiu na vysokou školu 
v oborech geografie či kartografie 
bez přijímacích zkoušek.


