Organizaèní øád soutì¾e Náboj Junior
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta (dále jen MFF UK) v souladu s §3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005
Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání, vydává tento organizační řád
soutěže Náboj Junior.

ČÁST PRVNÍ
Základní ustanovení

(2) Přihlášením do soutěže Náboj Junior žáci, resp. jejich učitelé nebo zákonní zástupci souhlasí s podmínkami
tohoto organizačního řádu a zavazují se jimi řídit. Souhlasí s uvedením svého jména, příjmení, ročníku a počtu
bodů ve spojení se soutěžním týmem a navštěvovanou školou ve zveřejněných výsledkových listinách. Současně souhlasí se zpracováním svého jména, příjmení, roku narození
a emailové adresy pro potřeby soutěže. Tento souhlas může
účastník kdykoliv odvolat. S osobními údaji bude nakládáno v souladu se z. č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.

ČL. 1
Povaha a cíl soutěže Náboj Junior
(1) Matematicko-fyzikální soutěž Náboj Junior (dále
jen „Náboj Juniorÿ) je týmová předmětová soutěž z matematiky a fyziky.
(2) Náboj Junior je jednotná soutěž pro celé území
České republiky.
(3) Náboj Junior je určen pro žáky základních škol.
(4) Cílem soutěže je popularizace matematiky a fyziky.
(5) Náboj Junior je vyhlašován v jedné věkové kategorii.

(3) Přihlášením dále žáci resp. jejich učitelé nebo zákonní zástupci souhlasí se zobrazením fotografií a videozáznamů, na kterých je zachycena jejich podoba, a dále
souhlasí s rozmnožováním a rozšiřování těchto fotografií
a videozáznamů obvyklým způsobem v souvislosti s jejich
účastí v soutěži Náboj Junior. Tento souhlas může účastník kdykoliv odvolat. S těmito materiály bude nakládáno
v souladu se z. č. 89/2012 Sb.

ČL. 2
Vyhlašovatel
(1) Náboj Junior vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky společně s MFF UK.

(4) Účastí v soutěži Náboj Junior nevzniká soutěžícím ani dalším osobám nárok na jakékoliv plnění náhrad
spojených s účastí v soutěži.

ČÁST DRUHÁ
Organizace a řízení soutěže

(5) Účast žáků je možné považovat za činnost, která
přímo souvisí s vyučováním.

ČL. 3
Organizace

(6) Činnost při organizování soutěže a pravidelné organizační a odborné práce při organizaci soutěže Náboj
Junior je možné považovat za pedagogicky a společensky
významnou činnost, je možné ji započítávat do pracovního
úvazku.

(1) Děkan MFF UK jmenuje Ústřední komisi soutěže
Náboj Junior (dále jen „Ústřední komiseÿ) na dobu určitou, a to na dva roky od okamžiku jmenování. Ústřední
komisi popřípadě její jednotlivé členy odvolává děkan MFF
UK.
(2) Ústřední komise je oprávněná v případě potřeby
přizvat k organizaci a spolupráci v rámci soutěže Náboj
Junior další subjekty a osoby.
(3) Náboj Junior se vyhlašuje vždy ve školním roce,
a to v termínech stanovených Ústřední komisí pro daný
ročník soutěže.
(4) Náboj Junior se vyhlašuje vždy na začátku školního roku, kdy je zveřejněn harmonogram a pravidla pro
daný ročník soutěže Náboj Junior.
(5) Náboj Junior probíhá jako jedno ústřední kolo.
(6) Náboj Junior se vyhlašuje v jedné věkové kategorii
pro týmy žáků 6. až 9. ročníků základních škol, 1. a 2.
ročníků šestiletých gymnázií a 1. až 4. ročníků osmiletých
gymnázií.
(7) Sporné situace v průběhu konání soutěže Náboj
Junior rozhoduje Ústřední komise.

ČL. 5
Ústřední kolo
(1) Ústřední kolo se může uskutečnit na více místech
České republiky současně. Na všech soutěžních místech
soutěž probíhá ve stejném čase a za stejných podmínek.
(2) Organizátory ústředního kola jsou organizace pověřené Ústřední komisí.
(3) Podrobná pravidla ústředního kola připravuje Ústřední komise.
(4) Tým do ústředního kola může přihlásit libovolná
škola z České republiky podle pravidel a harmonogramu
přihlašování stanovených Ústřední komisí.
(5) Žáci v Náboji Junior soutěží v čtyřčlenných nebo
tříčlenných týmech. Všichni členové týmu jsou žáky stejné
školy.
(6) Úkolem soutěžících je v týmu vyřešit co nejvíce
úloh v časovém limitu stanoveném v pravidlech.
(7) Odevzdávání úloh se řídí pravidly ústředního kola.

ČL. 4
Účast

(8) Utajení soutěžních úloh je nezbytnou podmínkou
regulérnosti soutěže. Se zněním úloh se soutěžící seznamují
bezprostředně před vlastním řešením.

(1) Účast žáků v soutěži Náboj Junior je dobrovolná.
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(9) Ústřední komise určí porotu, která vyhodnocuje
správnost odevzdaných řešení.
(10) Úspěšným týmem soutěže se stává ten tým, který
dosáhl alespoň 60% z maximálního počtu bodů a zároveň
se umístil do desátého místa včetně. Maximální počet bodů
je stanoven podle počtu bodů, kterého dosáhne vítězný
tým.
(11) Výsledky soutěže budou ve stanoveném termínu
zveřejněny na adrese www.naboj.org a předány Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy podle §8 vyhlášky
č. 55/2005 Sb.
(12) Na věcné a jiné odměny nevzniká účastníkům
ústředního kola právní nárok.

se se zákonným zástupcem nedohodne jinak. V průběhu
soutěže zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví organizátor,
který určí počátek a konec tohoto dozoru.
ČL. 7
Závěrečná ustanovení
(1) Tento organizační řád byl schválen děkanem MFF
UK dne 16. května 2017 a nahrazuje organizační řád soutěže Náboj Junior ze dne 10. června 2015.
(2) Tento organizační řád nabývá účinnosti dne 17.
května 2017.

ČÁST TŘETÍ
ČL. 6
Bezpečnost a ochrana zdraví
(1) Bezpečnost a ochranu zdraví žáků po dobu dopravy na soutěž a ze soutěže zajišťuje vysílací škola, pokud

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
Děkan MFF UK
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