
Olympiáda v Anglickém jazyce 2019/2020 
p r o p o z i c e 

okresní kolo 11. 2. 2020 
kategorie SŠ III.C 

 
 
Informace k soutěžím: http://www.talentovani.cz/souteze-v-cizich-jazycich 
Termín soutěže: školní kolo do 31. 1. 2020 

 

Přihlášky do okresního kola vyplňte elektronicky  
do 1. 2. 2020 

po tomto termínu nebudou přihlášky registrovány 
 

Heslo pro přihlašování do všech soutěží zůstává stejné jako v loňském roce. 
 
Konverzační témata jsou v souladu s Rámcovým vzdělávacím plánem. Podstatou soutěže 
není naučit se nazpaměť témata, nýbrž vyjádřit se jasně a srozumitelně k zadané 
problematice a být schopen obhájit svůj názor. 

 
Kategorie pro anglický jazyk pořádané v Active-SVČ Žďár nad Sázavou:  
kategorie III.C – je určena žákům 1. až 3. ročníků SOŠ; probíhá ve školním, okresním, 
krajském a ústředním kole 
 

 
Pokyny pro okresní kolo: 
 
Místo konání: VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou, Studentská 1, Žďár nad Sázavou 
 
Program soutěže:  prezence  8.00 – 8.45 hod. 
 soutěž od 8.45 hod. 
 
Soutěžící si přinesou pomůcky na práci. 
 
Garant soutěže: 

PhDr. Drahomíra Petřeková 
VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou, Studentská 1, Žďár nad Sázavou 
566 651 289 

 petrekova@spszr.cz 
 
Tajemník soutěže:  
 Jaroslava Lánová, Jitka Kalasová  
 Soutěžní oddělení Active - SVČ  
 Dolní 3, Žďár nad Sázavou, 59101 
 tel.: 731 674 618, 771 116 018 
 olympiady@activezdar.cz 
 
• do okresního kola postupují dva studenti ze školy v každé kategorii 
• rozsah soutěže je podobný jako v předchozích letech 
• seznamy žáků vybraných do okresního kola budou zveřejněny na internetové 

adrese www.activezdar.cz v titulu „Vědomostní soutěže“ 
• výsledky soutěže budou zveřejněny po opravení a vyhodnocení prací na výše 

uvedené internetové adrese 



 
Soutěž v anglickém jazyce se doporučuje s tímto obsahem: 
Písemná část:   
- poslech s porozuměním (na základě slyšeného textu splnit zadaný úkol; soutěžící slyší text vždy 

dvakrát), popř. lexikální text. 
-    spelling 
-    reading 
Ústní část: 
- krátký úvod (představení); 
- konverzace na zadané téma - řešení situace (bez přípravy); hodnotí se jazyková pohotovost a 

kreativita, bohatost slovní zásoby, výslovnost a gramatická správnost. 
 


