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VĚDOMOSTNÍ OLYMPIÁDA CHYTROLÍN 2016 

INFORMACE PRO ŠKOLY 
 

1. 2. 2016 – 31. 3. 2016 

Myslíte si, že Vaše škola má nejchytřejší páťáky? Dokažte to! A dopřejte žákům olympiádu tak 

trochu jinak… Určeno pro 5. ročník základních škol v šumperském okrese. 

Postup a časový harmonogram Olympiády: 

Olympiáda se skládá ze dvou částí (školní kolo a okresní kolo - finále) 

 

1. Rozeslání zadání testu a pokynů na školy (1. 2. 2016) - Testy Vám budou dodány 

v obálce přímo do školy. 

2. Start školního kola (1. 2. 2016) - Test píší všichni žáci ve všech 5. třídách na škole, 

která je do Olympiády zapojena. Jak má školní kolo probíhat, určí pokyny, které budou 

součástí zadání. 

3. Ukončení školního kola (26. 2. 2016) – poslední příjem testů 

4. Oprava a vyhodnocení školního kola (26. 2. – 29. 2. 2016) 

5. Zveřejnění výsledků šk. kola (1. 3. 2016) 

6. Okresní kolo – finále a vyhlášení výsledků (10. – 20. 3. 2016, přesný termín bude 

určen 1. 3. ) na „Komíně“ ve SVČ Doris. Kromě finálového testu budou na postupující čekat 

i zábavné pokusy, které si děti budou moci i samy vyzkoušet.  

Do okresního kola – finále postoupí vždy 2 žáci ze třídy s celkovým počtem do 20 žáků a 3 

žáci ze třídy čítající více než 20 žáků. 

Testy nebudou tematicky zaměřeny, tudíž na děti čeká zábavné prověřování nejen češtiny, 

ale také matematiky, vlastivědy, přírodovědy či všeobecného přehledu. 

Bodové hodnocení ze všech testů (a to jak ze školního tak i finále) a všech zapojených dětí 

se započítává do doplňující soutěže: „Škola chytrolínů“, kdy bude vyhlášena nejlepší škola 

v rámci olympiády… 

NA VÝHERCE ČEKÁ ŘADA ZAJÍMAVÝCH CEN OD SPONZORŮ OLYMPIÁDY… 

Těšíme se. Spolek Jokes&Games, Šumperk – pořadatel 
Více informací info@jokesgames.cz nebo 774 063 641. 
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