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P o z v á n k a 
  

na krajské kolo Chemické olympiády kat. B, které se koná 26. dubna 2019 na Gymnáziu Křenová 36, Brno 

informace o učebně budou umístěny u vchodu 

Program:  8:00 – 8:30 prezence, losování start. čísel  

   8:30 – 8:45 zahájení 

   8:45 – 10:45 teoretická část – 1. skupina, praktická část – 2. skupina 

   10:45 – 10:50   přestávka 

   10:50 – 12:50 teoretická část - 2. skupina, praktická část –  1. skupina 

   12:50 – 14:30 přestávka-oběd 

   14:30 – 15:30  vyhodnocení, závěr 

   15:30  předpokládaný konec 

 

Soutěžící si s sebou přinesou: plášť, přezůvky, psací potřeby, ochranné brýle, kalkulačku 

Z organizačních důvodů prosíme o potvrzení účasti Vašich studentů v krajském kole do 24.4.2019. 

Informace pro soutěžící z mimobrněnských škol: Žádáme vás, abyste přednostně využívali jízdenky IDS, které mají 
v ceně zahrnuty i zóny 100 a 101, takže není nutno pořizovat zvlášť jízdenky na MHD. Soutěžící, kteří mají v plánu 
cestovat vlakem, použijte prosím jednosměrnou jízdenku pro 1 osobu (ne skupinovou). 

Budova gymnázia se nachází asi 500m od Hlavního nádraží. Pěší chůzí to trvá 10 minut (od východu z haly hl. 
nádraží se dáte směrem vpravo, pod viadukt, pak přes přechod rovně na ul. Křenovou, vchod do budovy je z ulice 
Štěpánská). 

Aktuální dopravní spojení: www.dpmb.cz, z nejbližší zastávky je to k budově gymnázia asi 150m ve směru jízdy 

tramvaje, vchod je z ulice Štěpánská 

 

Prosíme vyučující, aby studenty řádně poučili o bezpečnosti práce a zajistili účast studentů až do ukončení soutěže. 

Diplomy a příp. věcné ceny nejsou z finančních důvodů zasílány poštou. 

Jménem JM komise CHO si Vám dovoluji poděkovat za práci, kterou pro zdar CHO děláte. 

Se srdečným pozdravem 

RNDr. Valerie Richterová, Ph.D., v.z.   Mgr. Zdeňka Antonovičová 

předsedkyně komise           tajemnice komise 

http://www.dpmb.cz/

