Vážení školní koordinátoři!
Dovolujeme si Vás a Vaše svěřence pozvat k 3. ročníku soutěže. V tomto dopise chceme také
informovat o změnách, ke kterým došlo od loňského ročníku.
1. Našli jsme ve společnosti Web4U spolehlivého partnera pro technickou realizaci soutěže.
Na její servery jsme soutěž přestěhovali a úspěšně vyzkoušeli v soutěži Den informatiky
v červnu – děkujeme všem školám, které se zúčastnily a pomohly nám systém otestovat!
2. Přidali jsme novou kategorii Kadet pro starší žáky ZŠ. Nově tak jsou kategorie rozděleny:
Kategorie
Benjamin
Kadet
Junior
Senior

Třída
5. – 7. r. ZŠ (prima – sekunda)
8. – 9. r. ZŠ (tercie – kvarta)
1. – 2. r. SŠ (kvinta – sexta)
3. – 4. r. SŠ (septima – oktáva)

Soutěž proběhne
čtvrtek 11. listopadu 2010
středa 10. listopadu 2010
úterý 9. listopadu 2010
pondělí 8. listopadu 2010

(v závorce jsou uvedeny třídy osmiletého gymnázia)

Doba testování bude letos opět od 8 do 15 hodin. Poslední testování s nezkrácenou dobou
testu může začít nejpozději v 14:20.
3. Nově jsme přidali službu, kdy si soutěžící ihned po svém testu může prohlédnout, které
otázky zodpověděl správně a které špatně. Správné výsledky se ovšem dozví až následující
den po soutěži (poté, co koordinátoři autorizují seznamy soutěžících své školy). Opět budete
moci rozbor řešení úloh použít ve výuce.
Důležité informace k realizaci soutěže na škole:
1. Do nového ročníku je nutno potvrdit účast školy, a to do 5. listopadu. Po přihlášení na
www.ibobr.cz se účast školy potvrdí klepnutím na slovo nepotvrzena (viz obrázek). Tím se
vygeneruje nový soutěžní kód školy, který budou žáci zadávat při svém soutěžním testu.
Přitom můžete zkontrolovat a aktualizovat data o Vaší škole (především zkrácený název
školy, který se objevuje na diplomu účastníků).

2. Hlavním Vaším úkolem po skončení testování bude autorizovat seznamy soutěžících své
školy a vyškrtnout ze seznamu neoprávněné účastníky. Prosím, nezapomeňte na to, vloni
některé školy nemohly být zahrnuty do celkových výsledků, protože své seznamy
neautorizovaly.
3. Na ZŠ budeme opět používat interaktivní flashové otázky. Nejlépe ověříte, zda vaše
počítače fungují správně, tím, že si prohlédnete některý z loňských testů v archivu soutěže.
Archivní testy můžete využít k tréninku soutěžících před soutěží: otázky budou sice jiné, ale
nácvik vyplňování testu i hlídání času se žákům může vyplatit.
Na stránkách www.ibobr.cz najdete podrobné informace, jak realizovat soutěž na škole
(přístup po přihlášení).
Pokud Vám něco nebude fungovat, prosím kontaktujte naši horkou linku ibobr@pf.jcu.cz,
pokusíme se pomoci co nejdříve. Těšíme se na Vaši účast a věříme, že letošní klání bude
férové, pro žáky zajímavé a pro učitele inspirativní.
Bobru zdar!

7. 10. 2010

Jiří Vaníček, za organizátory

