
 

         Chemická olympiáda 
         2021/2022 

                                                                      p r o p o z i c e 

                      okresní kolo: 8. 3. 2022 
                                  Kategorie D 
 

Heslo pro přihlašování do všech soutěží zůstává stejné jako v loňském roce. 

 
 
Informace k soutěžím: olympiada.vscht.cz 
Kategorie D: 8. a 9. roč. ZŠ, 3. a 4. roč. osmiletého gymnázia., 1. a 2. roč. šestiletého 
gymnázia 
 
Termín školního kola: 11.-15. 2. 2022 
 
Každý žák je povinen se zaregistrovat na olympiada.vscht.cz 
Každý učitel zodpovídající za školní kolo je povinen se také zaregistrovat jako 
garant na olympiada.vscht.cz 
 
Bez registrace nebude moci žák postoupit do vyššího kola a učitel nebude moci zadávat 
výsledky školního kola. 
 
V letošním roce bude nezbytně nutné, aby všichni řešitelé byli včas přihlášeni k řešení kategorie. Bez 
včasného přihlášení nebude možné řešit test školního kola. Prosíme garanty na školách o kontrolu, jestli jsou 
všichni jejich žáci nejen registrováni, ale i řádně přihlášeni k patřičným kategoriím. 
 
Termín okresního kola: 8. 3. 2022 
Místo konání: Gymnázium Žďár nad Sázavou, Neumannova 2, 591 01 Žďár nad Sázavou 
 
Garant soutěže: Mgr. Jana Rosecká, Gymnázium Žďár nad Sázavou, rosecka@gymzr.cz 
 
Pokyny pro okresní kolo: 
 
Po vyhodnocení školního kola zapíše garant školního kola výsledky buď přímo na 
webové stránky olympiada.vscht.cz nebo si stáhne ze stránek prázdnou tabulku 
v excelu, vyplní do ní data a zpět ji nahraje na stránky.  
Garant okresního kola si z těchto výsledkových tabulek vybere soutěžící do okresního kola dle 
následujících kritérií: 

• Z každé školy postupují do okresního kola první dva soutěžící. 
• Zbylá místa doplní garant okresního kola dle bodového hodnocení žáků ve školním kole, 

nejvýše však do celkového počtu 24 žáků. 
 
 
Program soutěže:  prezence  7.30 – 8.30 hod. 
 soutěž 8.30 – cca 12.30 hod. 
 
 



Výsledky soutěže zapíše garant okresního kola na webové stránky olympiády       
do 11. 3. 2022, dále budou zveřejněny na internetové adrese 
https://www.activezdar.cz/index.htm 
 
Do krajského kola soutěže vybere žáky garant krajského kola do 19. 3. 2022. 
 


