
  
 

PROPOZICE Krajského kola Biologické olympiády kat. „A“ 
školní rok 2015/2016 

Tématické zam ěření 50. ročníku: „Život je jen náhoda aneb Evoluce života na Z emi“ 
 ________________________________________________________________________ 
 
Vyhlašovatel:  ČZU Praha, ÚK BiO 
Pořadatel:  Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov, KK BiO 
Termín konání školních kol:  nejpozd ěji do 26. 2. 2016   
 
Krajské kolo Biologické olympiády kat. „A“ se uskuteční v pátek, 1. 4. 2016  ve Středisku volného času ATLAS 
a BIOS, Bezručova 12 , Přerov. Lávka U Tenisu je již v provozu. Soutěž bude zahájena v 8.30 hodin. Výdaje 
na dopravu studentů a pedagogického doprovodu hradí jednotlivé školy. Po skončení všech soutěží poskytne 
KÚ OK vysílající škole na dopravu část finančních prostředků - využívejte skupinových nebo zpátečních slev a 
jízdenky uschovejte jako podklady pro vyúčtování! 
Podmínky pro ú čast v krajském kole:  
 
 Po skončení školního kola, nejpozd ěji však do pátku 11. 3. 2016 , d o r u č t e  
na adresu Středisko volného času ATLAS a BIOS, P řerov, Bezru čova 12, 750 02 Přerov : 
 

� Kompletní tabulku výsledků školního kola BiO „A“, počet účastníků školního kola 
� jmenný seznam nejvýše 2 soutěžících, navržených k postupu do krajského kola včetně jejich t řídy, 

data narození a  adresy bydlišt ě! 
� aktuální e-mailovou adresu školy , případně také kontaktní e-mailovou adresu vyučujícího, 

pověřeného organizací školního kola BiO. 
Přihlášky, které obdržíme až po výše uvedeném termínu  přihlášení, nebudeme moci z organiza čních 
důvodů akceptovat.   
V případě, že některý z Vámi přihlášených studentů nebude do krajského kola přijat z důvodu např. velkého 
počtu soutěžících, nebo pro nesplnění podmínek pro účast v soutěži, budete předem informováni e-mailovou 
poštou na adrese, uvedené ve Vaší přihlášce. Prosíme o zaslání hlášení o po čtu řešitel ů školního kola i 
ze škol, které do krajského kola nedoporu čují žádné řešitele . 
 
Sout ěžící v krajském kole BiO „A“ si s sebou p řinesou:  
Psací potřeby včetně tužky, nůžky, pravítko, kalkulačku, laboratorní plášť, svačinu, pití.  
 
Přípravný text BiO Vám bude zaslán během měsíce října 2015 poštou, je k dispozici rovněž na webu: 
www.biologickaolympiada.cz., kde je rovněž přístupný aktualizovaný seznam pro určování přírodnin pro kat. A 
a B.  
S případnými dotazy mě neváhejte kontaktovat na adrese Středisko volného času ATLAS  
a BIOS, Přerov, Bezručova 12, 750 02 Přerov, tel. 581 735 009, fax. 581 702 357,  
e-mail kolomaznikova@svcatlas-bios.cz . 
 
Za krajskou komisi BiO zpracovala: Mgr. Dagmar Kolomazníková 
 
V Přerově, dne 2. 9. 2015 



 

 

PROPOZICE Krajského kola Biologické olympiády kat. „B“ 
školní rok 2015/2016 

Tématické zam ěření 50. ročníku: „Život je jen náhoda aneb Evoluce života na Z emi“  
________________________________________________________________________ 
Vyhlašovatel:  ČZU Praha, ÚK BiO 
Pořadatel:  Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov, KK BiO 
Termín konání školních kol:  nejpozd ěji do 26. 2. 2016   
 
Krajské kolo Biologické olympiády kat. „B“ se uskuteční v pátek, 15. 4. 2016  ve Středisku volného času 
ATLAS a BIOS, Bezručova 12 , Přerov. Lávka U Tenisu je již v provozu. Soutěž bude zahájena v 8.30 hodin. 
Výdaje na dopravu studentů a pedagogického doprovodu hradí jednotlivé školy. Po skončení všech soutěží 
poskytne KÚ OK vysílající škole na dopravu část finančních prostředků - využívejte skupinových nebo 
zpátečních slev a jízdenky uschovejte jako podklady pro vyúčtování! 
Podmínky pro ú čast v krajském kole:  
 
 Po skončení školního kola, nejpozd ěji však do pátku 11. 3. 2016 , d o r u č t e  
na adresu Středisko volného času ATLAS a BIOS, P řerov, Bezru čova 12, 750 02 Přerov : 
 

� Kompletní tabulku výsledků školního kola BiO „B“, počet účastníků školního kola 
� Jmenný seznam nejvýše 2 soutěžících, navržených k postupu do krajského kola včetně jejich t řídy, 

data narození a  adresy bydlišt ě! 
� aktuální e-mailovou adresu školy , případně také kontaktní e-mailovou adresu vyučujícího, 

pověřeného organizací školního kola BiO. 
Přihlášky, které obdržíme až po výše uvedeném termínu  přihlášení, nebudeme moci z organiza čních 
důvodů akceptovat.   
V případě, že některý z Vámi přihlášených studentů nebude do krajského kola přijat z důvodu např. velkého 
počtu soutěžících, nebo pro nesplnění podmínek pro účast v soutěži, budete předem informováni e-mailovou 
poštou na adrese, uvedené ve Vaší přihlášce. Prosíme o zaslání hlášení o po čtu řešitel ů školního kola i 
ze škol, které do krajského kola nedoporu čují žádné řešitele . 
 
Sout ěžící v krajském kole BiO „B“ si s sebou p řinesou:  
Psací potřeby včetně tužky, nůžky, pravítko, kalkulačku, laboratorní plášť, svačinu, pití.  
 
Přípravný text BiO Vám bude zaslán během měsíce října 2015 poštou, je k dispozici rovněž na webu: 
www.biologickaolympiada.cz., kde je rovněž přístupný aktualizovaný seznam pro určování přírodnin pro kat. A 
a B.  
S případnými dotazy mě neváhejte kontaktovat na adrese Středisko volného času ATLAS  
a BIOS, Přerov, Bezručova 12, 750 02 Přerov, tel. 581 735 009, fax. 581 702 357,  
e-mail kolomaznikova@svcatlas-bios.cz . 
 
Za krajskou komisi BiO zpracovala: Mgr. Dagmar Kolomazníková 
 
V Přerově, dne 2. 9. 2015 


