
ZLATÁ VČELA 2022  

POKYNY PRO ORGANIZÁTORY OBLASTNÍCH KOL SOUTĚŽE ČLENŮ
VČELAŘSKÝCH KROUŽKŮ MLÁDEŽE

Cíl  soutěže:  Umožnit  členům  včelařských  kroužků  mládeže  porovnání
teoretických znalostí a praktických dovedností získaných při práci v kroužku a
motivovat je k dosažení dalších.

Účast v     oblastních kolech: Účastnit se mohou členové VKM podléhající povinné
školní docházce.

Z každého kroužku se může zúčastnit libovolný počet soutěžících. Organizátor
je oprávněn počet účastníků omezit,  pokud to bude nezbytné z organizačních
důvodů.  Musí  však  umožnit  účast  nejméně  třem přihlášeným  soutěžícím
v každé  vyhlášené  kategorii  z každého  kroužku.  Každý  vedoucí  VKM  musí
zodpovědně  zvážit  počet  přihlašovaných  dětí  na  OK  ZV,  aby  nezpůsobil
organizátorovi finanční problémy s vyúčtováním. Nepřihlašovat automaticky do
soutěže  všechny  děti  z kroužku,  ale  např.  na  základě  vlastní  soutěže  výběr
přihlášených a rezervu náhradníků pro případ nemoci atd. 

Nenajde – li  se  organizátor  oblastního kola  v dané oblasti,  může  se  vedoucí
VKM obrátit na sousední oblast, která však není povinna soutěžící z kapacitních
důvodů přijmout.

Pokud je mezi přihlášenými dostatečný počet členů VKM navštěvujících 
1.  stupeň  základní  školy,  může  organizátor  vyhlásit  soutěž  pro  kategorii
mladších,  tzn.  žáků  do  5.  třídy  ZŠ  včetně.  Soutěžící  v této  kategorii  mají
nárok  na  postup  do  celostátního  kola  v kategorii  mladších  žáků  pouze
v případě,  že  jim nebylo  při  soutěži  asistováno  (předčítaní,  pomoc  atd.)
Organizátor musí pro mladší žáky použít test s otázkami, který obdrží centrálně
společně  s testy  pro  starší  kategorii.  5.  třída  patří  do  mladší  kategorie,  bez
výjimky. 

Při dostatečném počtu členů VKM studujících SOU a SŠ může být vyhlášeno
samostatné  celostátní kolo  soutěže  Zlatá  včela  pro  tuto  kategorii.  Soutěž
proběhne podle zvláštních pravidel, stanovených organizátorem.
Soutěž  bude  případně  vyhlášena  na  semináři  vedoucích  VKM  v lednu
příslušného roku. V roce 2022 se celostátní kolo pro studenty nekoná. 
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Organizátoři  OK  ve  spolupráci  s vedoucími  VKM  rozhodnou  na  OK  o
pořadateli  OK  ZV  pro  rok  2023.  Jméno  s kontaktem  zašlou  mailem  –
inzerce@vcelarstvi.cz

Stupně soutěže  :  oblastní kola: 9. 4. - 8. 5. 2022
                           celostátní kolo mladší kategorie: pokud by se konalo,
termín by byl 20. – 22. 5. 2022, komise rozhodne na poradě o konání
                           celostátní kolo starší kategorie: 10. – 12. 6. 2022
                           IMYB: začátek července 2022, Moskva  
                           
Postup  do  celostátního  kola: Stanovení  algoritmu  postupujících  pro  obě
kategorie z jednotlivých oblastních kol stanoví komise do konce března. Postup
platí  pro žáky věku,  který odpovídá  školní  docházce  v 6.  –  9.  ročníku ZŠ a
nižších ročníků víceletých gymnázií, pro starší kategorii, 1. – 5. ročníku ZŠ pro
mladší kategorii.  5. ročník patří do mladší kategorie! Do hlášenek je třeba
vyplnit jak datum narození tak i třídu dítěte!
Pozvánky  a  informace  jsou  zasílány  e-mailem.  Je  zapotřebí  do  tabulky
postupujících  vyplnit  kontakty  přímo  na  děti (rodiče  dětí).  Všechny
postupující  děti  doprovází  vždy  pouze jeden vedoucí  za  oblast (tj.  vedoucí
vítězného žáka, pokud se nedohodnou jinak). Případní další vedoucí či rodiče si
zajišťují  a  hradí  sami  ubytování  (s  ohledem  na  ubytovací  kapacitu  SOUV
Nasavrky), stravu a možné náklady na doprovodný program. 
Postupující  do  celostátního  kola  kategorie  starších zpracují  Samostatnou
písemnou  práci  se  včelařskou  tématikou  dle  stanovené  metodiky  v rozsahu
maximálně dvou stran textu, kterou budou obhajovat. 
Práce zohledňuje vlastní včelařskou činnost a může být doplněna nákresy, grafy
a fotografiemi.  Obhajoba práce bude veřejná. 

Samostatná písemná práce musí být doručena na adresu ČSV z. s. (Křemencova
8, Praha 1, 115 24,  inzerce@vcelarstvi.cz) v elektronické nebo listinné podobě
do 7. 6. 2022! Pokud je zasílána v listinné podobě, musí být nejpozději 7. 6.
2022 již doručena na adresu ČSV, upřednostňujte raději elektr. poštu. 

Finanční  zajištění: Oblastní  kola  jsou  financována  z prostředků  ČSV,  z.s.
Organizátor  v Hlášence  o  připravenosti  oblastního  kola  uvede  počet
přihlášených soutěžících v obou kategoriích. Obdrží paušální částku, která bude
pro  příslušný  rok  vypočtena  pracovníkem  ČSV  pro  práci  s  mládeží  podle
celkových přidělených finančních prostředků a celkového počtu soutěžících ve
všech oblastních kolech. Zatím je garantována částka 500 Kč na dítě. Hlášenku
organizátor  zašle  na  e-mail  inzerce@vcelarstvi.cz ČSV,  Praha  1.  Příslušná
částka  bude  zaslána  na  bankovní  účet  nahlášený  organizátorem  OK  ZV
zpravidla (ZO, DDM apod.).  Rozeslání finančních prostředků zajistí pověřená
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pracovnice  ČSV,  z.  s.  Ve  formuláři  Žádost  o  finanční  příspěvek  na  konání
oblastního kola musí být uveden majitel bankovního účtu.

Oblasti možného použití přidělených finančních prostředků:

- úhrada cestovného (jízdenky MHD, vlak, autobus – vedoucím VKM a
soutěžícím členům VKM, nebo proplacení nákladů vedoucím VKM na
auto vlastní dle příslušné Vyhlášky č. 333/2018 sb., § 189 odst. 1 zák. č.
262/2006 

- přehled výdajů za stravné, počty, vyčíslení v Kč za snídaně, svačina,
oběd, večeře (soutěžícím členům VKM, vedoucím VKM, pomocným
organizátorům ) 

- úhrada  ubytování  (soutěžícím  členům  VKM,  vedoucím  VKM,
pomocným organizátorům)

- úhrada nájemného za místnosti podle skutečně vynaložených nákladů
- úhrada materiálních nákladů nezbytných pro účastníky soutěže 

(ochranné pomůcky, T-shirt, tužky, rozpěrák, …) 
- úhrada výdajů na pořízení materiálu (papír, diplomy…) a nezbytných

služeb ( kopírování…) 
- úhrada  doprovodných  kulturně  poznávacích  aktivit,  které  mají

přímou  souvislost  se  včelařstvím,  zemědělstvím  (např.  přednáška,
návštěva včel. nebo zemědělského muzea, návštěva farmy,  ekologické
téma apod.)

Součástí  vyúčtování  musí  být  souhrnný  rozpis  vynaložených  finančních
prostředků na příslušné oblastní kolo s přiloženými jednotlivými účetními
doklady, nelze napsat souhrnnou fakturu bez rozepsání jednotlivých položek –
originály (nebo ověřenými kopiemi) výdajů, hrazenými z prostředků ČSV, z.s. a
prezenční listinou  podepsanou všemi soutěžícími, dále samostatná prezenční
listina organizátorů a pomocných organizátorů, doprovodů.
Vystavené  doklady  musí  být  od  organizací,  které  mají  na  danou  činnost
oprávnění. V případě, že se soutěže zúčastní menší počet soutěžících, nežli byl
nahlášen, a vedoucí účastníky včas neomluví (viz. přihláška k účasti ZV OK),
bude se záležitostí náhrady škody, která tím vznikne, zabývat KPM a s ohledem
na  okolnosti  každého  případu  navrhne  PRV  řešení. Za  účelné  vynaložení
finančních  prostředků  zodpovídá  určený  organizátor.  Správnost  vyúčtování
potvrdí  organizátor  svým podpisem a podpisem a razítkem majitele  účtu,  na
který  byla  rozpočtovaná částka  převedena a  ze  kterého je  potřeba  realizovat
vratku příspěvku.
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Na správnost průběhu jednotlivých OK ZV budou i nadále dohlížet delegovaní
členové KPM, jejichž náklady na cestovné budou hrazeny z prostředků ČSV,
nehradí je organizátor. 
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Zlatá včela – soutěžní disciplíny

Soutěžní disciplíny a jejich hodnocení: Celkem lze získat maximálně 100 bodů
ve starší kategorii, 90 bodů v mladší kategorii. Při shodném počtu rozhoduje o
pořadí soutěžících vyšší počet získaných bodů v Testu včelařských znalostí.

Test včelařských znalostí – max. 30 bodů ze 30 otázek u starší kategorie, max.
20 bodů ze 20 otázek u mladší kategorie

Praxe – max. 20 bodů při správném popisu práce ve včelstvu

Botanika – max. 20 bodů z deseti rostlin. Body se přidělují za určení rodového a
druhového  jména,  u  starší  kategorie  případně  včelařský  význam,  podle
doporučeného seznamu

Pomůcky – max. 20 bodů při určení a popisu funkce deseti pomůcek vybraných
podle určeného seznamu

Mikroskopování – max. 10 bodů při určení preparátů
 
V případě  bodové  shody,  rozhoduje  získaný  počet  bodů  v disciplínách
v takovém pořadí, jak jsou uvedeny výše. 

Test včelařských znalostí spolu s autorským řešením bude zaslán organizátorovi
oblastního kola v počtu odpovídajícímu přihlášeným soutěžícím.  Testy budou
zasílány ve dvou verzích, pro mladší a starší kategorii.
Zbylé nevyplněné, vyplněné a opravené testy zůstávají uloženy u organizátora
oblastního kola,  zpřístupnění testů vedoucím a soutěžícím je povoleno až po
ukončení všech oblastních kol. Organizátor zodpovídá za to, že testy nebudou
zveřejněny dříve!

Zapečetěná obálka se soutěžními otázkami smí být otevřena až VEŘEJNĚ, a
to po zahájení soutěže!
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ZLATÁ VČELA 
PŘIHLÁŠKA K ÚČASTI V OBLASTNÍM KOLE SOUTĚŽE

Datum a místo konání:                               Název VKM:
Členství VKM v ČSV, z.s.: ano     ne                        
Vedoucí:                                                               Kontakt: tel.
                                                                               e-mail: 

příjmení          jméno datum 
narození 

třída         škola

DOPROVOD:
KONTAKT:
Tato přihláška je závazná! V případě neúčasti přihlášených se zavazuje vedoucí
VKM  odhlásit  soutěžící  minimálně  48  hodin  předem.  Jinak  se  vystavuje
postihu podílet se na náhradě škody, která tím vznikne organizátorovi oblastního
kola, a to až do její plné výše. Svým podpisem vedoucí VKM stvrzuje, že je
s touto skutečností seznámen a souhlasí. 

DATUM A PODPIS VEDOUCÍHO VKM:
Přihlášku odešlete organizátorovi dle stanoveného data, které si organizátor 
určil!
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                                     ZLATÁ VČELA 
HLÁŠENÍ O PŘIPRAVENOSTI OBLASTNÍHO KOLA

Tabulka soutěžících – VKM je člen ČSV, z.s.

Organizátor:                                           Kontakt:

Termín:                    Přesná adresa místa konání:

VKM             počet dětí
kategorie
1.-5. třída

počet dětí
kategorie
6.-9. třída

celkem přihlášených

Vyplněné prosím zašlete do 16. 3. 2022 včetně vyplněné Žádosti o finanční 
příspěvek na konání oblastního kola na adresu ČSV z. s. (Křemencova 8, 
Praha 1, 115 24, inzerce@vcelarstvi.cz), paní Alice Ošmyková
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ZLATÁ VČELA 
HLÁŠENÍ O PŘIPRAVENOSTI OBLASTNÍHO KOLA

Tabulka soutěžících – VKM není člen ČSV, z.s.

Organizátor:                                           Kontakt:

Termín:                    Přesná adresa místa konání:

VKM             počet dětí
kategorie
1.-5. třída

počet dětí
kategorie
6.-9. třída

celkem přihlášených

Vyplněné prosím zašlete do 16. 3. 2022 včetně vyplněné Žádosti o finanční 
příspěvek na konání oblastního kola na adresu ČSV z. s. (Křemencova 8, 
Praha 1, 115 24, inzerce@vcelarstvi.cz), paní Alice Ošmyková
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Žádost o finanční příspěvek na konání oblastního kola 

Vyplněné Hlášení o připravenosti oblastního kola včetně Žádosti o finanční 
příspěvek zašlete DOPORUČENĚ na níže uvedenou adresu. V případě 
nedodržení termínu organizátor NEOBDRŽÍ finanční prostředky.  

Adresa: ČSV, z.s. Křemencova 8, 115 24 Praha 1, obálku označte nápisem Zlatá
včela!

Uveďte majitele účtu a číslo účtu, na které budou zaslány finanční 
prostředky:

________________________________________________________________

Datum:

Razítko a podpis majitele účtu:
 

Vyplněný formulář odešlete 16. 3. 2022 na adresu:
Adresa: ČSV, z.s. Křemencova 8, 115 24 Praha 1, obálku označte nápisem Zlatá
včela! Případně je možné zaslat řádně naskenované na inzerce@vcelarstvi.cz

9

mailto:inzerce@vcelarstvi.cz


ZLATÁ VČELA 
HLÁŠENÍ O PRŮBĚHU OBLASTNÍHO KOLA

(součást konečného vyúčtování)

Organizátor:                                       Oblast:

VKM             počet dětí

celkem zúčastněných

Datum a místo:

Podpis organizátora                              Podpis a razítko zřizovatele
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Vyúčtování konání OK ZV, proveďte do 14 dnů po skončení OK
Uveďte skutečný! počet soutěžících, který je shodný s přiloženou 
prezenční listinou: 
 
Skutečný počet soutěžících: 
Souhrnný počet organizátorů / doprovodu / hostů: 

Součástí vyúčtování budou tyto formuláře: 
1) výsledková listina kategorie mladších a starších soutěžících
2) prezenční listina s podpisy soutěžících u obou kategorií
3) podepsaná prezenční listina ostatních
4) soupis nákladů, kterým pořadatel doloží účel vynaložených 

prostředků, které obdržel z ČSV, z.s. + originály (ověřené 
kopie) účetních dokladů

5) Hlášení o průběhu oblastního kola - vyplněný formulář

Stručný popis průběhu oblastního kola: 

Datum:                                                     Organizátor
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Vyplněný formulář odešlete ihned !!!po skončení OK na email 
inzerce@vcelarstvi.cz

ZLATÁ VČELA 
POSTUPUJÍCÍ DO CELOSTÁTNÍHO KOLA A DOPROVOD

Postupující do celostátního kola /včetně náhradníků/: Mladší kategorie

poř. příjmení          jméno  Datum 
narození
+ třída

Kontakt na rodiče dítěte
(telefon + e-mail)

1
2
3
4
5

Náhradníci
1
 2

Doprovod: Všechny soutěžící doprovází pouze jeden vedoucí (vedoucí
vítězného žáka)

příjmení          jméno Kontakt tel.  e-mail
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Vyplněný formulář odešlete ihned !!!po skončení OK na email 
inzerce@vcelarstvi.cz

ZLATÁ VČELA 
POSTUPUJÍCÍ DO CELOSTÁTNÍHO KOLA A DOPROVOD

Postupující do celostátního kola /včetně náhradníků/: Starší kategorie

poř. příjmení          jméno  Datum 
narození 
+ třída

Kontakt dítěte (rodiče)
(e-mail + telefon)

1
2
3
4
5

Náhradníci
1
 2

Doprovod: Všechny soutěžící doprovází pouze jeden vedoucí (vedoucí
vítězného žáka)

příjmení          jméno Kontakt tel.  e-mail
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