
Pravidla 4. ročníku Galileovy zahrady 

1. Galileova zahrada je školní soutěž se zaměřením na logiku, matematiku, přírodní vědy 

a jazykové dovednosti. 

2. 4. ročník soutěže probíhá od září 2020 do května 2021 a je určena pouze žákům naší 

školy. 

3. Zadání soutěže je zaměřeno na dvě věkové skupiny:  

 skupina 1: žáci 3. – 5. tříd, 

 skupina 2: žáci 6. – 9. tříd. 

4. Soutěž probíhá ve dvou kategoriích: 

 kategorie A: „Třídy“, 

 kategorie B: „Jednotlivci“. 

5. Každá třída školy (mimo 1. a 2. tříd) dostává jednu knihu úkolů Galileovy zahrady 

(dále jen kniha úkolů). 

6. Každá třída odevzdává jen jednu vyřešenou knihu úkolů, ve které jsou uvedeny řešení 

jednotlivých úloh a jméno a příjmení řešitele. 

7. Pokud jsou některé úlohy řešeny na samostatných listech, budou jednotlivé listy 

obsahovat tyto náležitosti: třída, jméno a příjmení řešitele, název a číslo zadané úlohy 

a samostatné řešení úlohy. 

8. Jednotlivé úlohy smí řešit pouze 1 žák (tzn., že řešitelem jedné úlohy je pouze jeden 

žák). 

9. Kniha úkolů se odevzdává organizátorům soutěže v průběhu konání soutěže. 

10. Organizátoři soutěže jsou: Mgr. Lenka Fryšarová, Mgr. Michaela Rýparová. 

11. Soutěž končí 14. 5. 2021. Po tomto termínu není možné již knihu úkolů 

organizátorům soutěže odevzdávat.  

12. Bodování úloh: 

 Plný počet bodů se započítává jen tehdy, pokud je celá úloha správně 

vyřešena. 

 Pokud je část úlohy nebo celá úloha vyřešena špatně, započítává se 0 bodů. 

 Pokud je úloha bodována rozsahem bodů (např. 0 – 20 bodů), řešení je 

bodováno podle správnosti a rozsahu odpovědi. 

 Hodnotí se a bodují pouze čitelná řešení. 

13. Každý žák, který je uveden jako řešitel alespoň 3 úloh, se účastní soutěže v kategorii B 

„Jednotlivci“ ve své věkové skupině 1 nebo 2. 

14. Každá třída se může účastnit soutěže v kategorii A „Třídy“ jen tehdy, pokud se na 

řešení úkolů podílelo alespoň 5 žáků třídy (tzn. v řešené knize úloh je uvedeno 5 

různých řešitelů u pěti různých úloh) 

15. Bonusové body: 

 Bonusové body lze získat v soutěži v kategorii A „Třídy“. 

 Bonusové body se určují zvlášť pro každou věkovou skupinu 1 nebo 2. 



 30 bodů získá třída, pokud odevzdá organizátorům řešenou knihu úkolů jako 

první. 

 20 bodů získá třída, pokud odevzdá organizátorům řešenou knihu úkolů jako 

druhá. 

 10 bodů získá třída, pokud odevzdá organizátorům řešenou knihu úkolů jako 

třetí. 

16. Vyhlášení výsledků soutěže proběhne do 11. 6. 

17. Odměny vítězům v kategorii A „Třídy“, věková skupina 1: 

 1. místo: Den ve Světě techniky 

 2. místo: Projektový den dle vlastního návrhu 

 3. místo: Sportovní dopoledne 

18. Odměny vítězům v kategorii B „Třídy“, věková skupina 2: 

 1. místo: Den ve Světě techniky 

 2. místo: Projektový den dle vlastního návrhu 

 3. místo: Sportovní dopoledne 

19. Odměny vítězům v kategorii B „ Jednotlivci“, věková skupina 1: 

 1. místo: Společenská hra 

 2. místo: Knižní odměna 

 3. místo: Hlavolam 

 4. místo: Překvapení 

 5. místo: Překvapení 

20. Odměny vítězům v kategorii B „ Jednotlivci“, věková skupina 2: 

 1. místo: Společenská hra 

 2. místo: Knižní odměna 

 3. místo: Hlavolam 

 4. místo: Překvapení  

 5. místo: Překvapení  

V Ostravě, 1. 9. 2020       Mgr. Michaela Rýparová 

 

 

 

 

 


