
Olympiáda v Anglickém jazyce 2022/2023 
p r o p o z i c e 

okresní kolo 9. 3. 2023 kategorie I.A, I.B, II.A, II.B 
 
Soutěže v cizích jazycích jsou předmětové soutěže pro žáky základních a středních škol. Jejich cílem je umožnit 
talentovaným žákům porovnat úroveň vlastních jazykových znalostí s ostatními a získat tím motivaci k dalšímu 
odbornému růstu.  
Soutěže organizuje Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze.   https://olympiady.vse.cz/ 
 
-kategorie I. A – je určena žákům do 7. ročníků základních škol, soutěž probíhá ve školním a okresním kole 
-kategorie I. B – je určena žákům ročníků víceletých gymnázií odpovídajících věkové kategorii žáků do 7. 
ročníků základních škol; soutěž probíhá ve školním a okresním kole; kraj může podle místních podmínek 
rozhodnout o uspořádání společného okresního kola pro kategorie ZŠ I. A, VG I. B 
-kategorie II. A – je určena žákům 8. a 9. ročníků základních škol; soutěž probíhá ve školním, okresním, 
krajském a ústředním kole 
-kategorie II. B – je určena žákům ročníků víceletých gymnázií odpovídajících 8. a 9. ročníku ZŠ; probíhá 
ve školním, okresním, krajském a ústředním kole 
 
 
Informace k termínům:   
- školní kola probíhají na školách do 28.2.2023 
- do okresního kola postupuje jeden ze školy v každé kategorii 
 
-seznamy žáků vybraných do okresního kola budou zveřejněny na internetové adrese 
www.activezdar.cz „soutěže“, „vědomostní soutěže“, okres Žďár nad Sázavou 

- 
 
2) Přihlášky okresního kola vyplňte do 2. 3. 2023: elektronicky na www.activezdar.cz „soutěže“, 
„vědomostní soutěže“, okres Žďár nad Sázavou nebo přímo  
https://archiv.activezdar.cz/souteze/ucitel/ 
 
- po tomto termínu nebudou přihlášky registrovány 
 

 
3) Heslo pro přihlašování do všech soutěží zůstává stejné jako v loňském roce. 
    (pro bližší informace můžete kontaktovat tajemníka soutěže) 
 
 
 
Místo konání: Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě, 
distanční forma (bude upřesněno emailem) 
 
 
 
Garant soutěže: Monika Marshallová 

Gymnázium V. Makovského, Leandra Čecha 152, Nové Město na Moravě 
                       Telefon: 566 585 035                         
                        marshallova@gynome.cz 
 
Tajemník soutěže: Soutěžní oddělení Active – SVČ 
  Jitka Kalasová 
  Dolní 3, Žďár nad Sázavou, 59101 
  Telefon: 771 116 018 
  olympiady@activezdar.cz 
 



 
 
Pokyny pro okresní kolo: 
 
Soutěž v anglickém jazyce bude probíhat v prostředí aplikace Microsoft Teams.  
 
Každá zúčastněná škola zajistí možnost připojení a přihlášení soutěžících přes odkaz, který jim 
bude předem rozeslán organizátorem soutěže. Pro zdárný průběh distanční soutěže je třeba mít 
notebook či PC s funkční kamerou a mikrofonem. 
 
 
Program soutěže:   
-  prezence všech soutěžících připojením do Teams, společný úvod, informace k průběhu soutěže, 
 - vlastní soutěž připojením v Teams dle předem určeného času (informace k časovému rozpisu a další 
podrobnosti obdrží studenti i vyučující emailem v předstihu před konáním soutěže). 
  
Průběh soutěže a očekávání:  
 pro kategorii IA, IB bude konverzační soutěž v anglickém jazyce obsahovat pouze ústní část: 
- krátký úvod (představení) 
- konverzace na vylosované téma – rozhovor, řešení situace, role-play- (bez přípravy) 
- hodnotí se jazyková pohotovost a kreativita, bohatost slovní zásoby, výslovnost a gramatická správnost 

 
pro kategorii IIA, IIB bude konverzační soutěž v anglickém jazyce obsahovat poslech + ústní část: 
Všichni soutěžící začnou společně poslechovou částí.  
Potom se dle předem zaslaného časového rozpisu připojí k ústní části: 
- krátký úvod (představení) 
- konverzace na vylosované téma – rozhovor, řešení situace, role-play- (bez přípravy) 
- hodnotí se jazyková pohotovost a kreativita, bohatost slovní zásoby, výslovnost a gramatická správnost 
 
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 komunikovat, vyjádřit a obhájit svůj názor. 
 
Výsledky soutěže: budou zveřejněny po vyhodnocení komise na internetové adrese www.activezdar.cz 
„Vědomostní soutěže“ 
 
Krajské kolo: 18.4.2023, organizátor DDM Jihlava 
 

 


