
 

Český jazyk 2022/2023 
p r o p o z i c e 

okresní kolo: pondělí 3. 4. 2023 
Kategorie I. (ZŠ) 

okresní kolo: středa 5. 4. 2023 
Kategorie II. (SŠ) 

 
Kategorie:  I. – 8. a 9. roč. ZŠ, 3. a 4. roč. 8letých. gym., 1. a 2. roč. 6letých gym. 
 II. - 1. – 4. roč. SŠ, 5. – 8. roč. 8letých gym., 3. – 6. roč. 6letých gym. 

 
Informace k soutěžím: https://olympiady.vse.cz/ 
Školní kolo: 28. 11. - 2. 12. 2022 
Krajské kolo: 25. 4. 2023 
 

Přihlášky do okresního kola vyplňte elektronicky 
do 20. 3. 2023 

po tomto termínu nebudou přihlášky registrovány 
https://archiv.activezdar.cz/souteze/ucitel/ 

Heslo pro přihlašování do všech soutěží zůstává stejné jako v loňském roce. 
NEZAPOMEŇTE NA EMAILOVOU ADRESU ŽÁKŮ I PEDAGOGA! 

 
Škola přihlásí do okresního kola (elektronicky) žáky navržené k postupu.  
Do okresního kola postupují z: 
I. kat. - dva žáci ze školy nad 400 žáků, z menších škol jeden 
II. kat. - dva žáci ze školy  
Okresní komise může zvážit počet postupujících dle organizačních podmínek. 
 
Okresní kolo bude probíhat DISTANČNÍ FORMOU. Bude třeba na daný termín zajistit 
soutěžícím přístup k počítači s kamerou, mikrofonem a dohled pedagogického pracovníka.  
 
Po stanovení prezenční listiny okresního kola kontaktuje organizátor postupující soutěžící a 
jejich učitele s organizačními pokyny.  
 
Hodnocení, určení jednoznačného pořadí a předání seznamu žáků navržených k postupu do 
vyššího postupového kola se řídí obecnými pravidly soutěže. Výsledky soutěže budou 
zveřejněny po opravení a vyhodnocení prací na internetové adrese organizátora 
www.activezdar.cz v titulu „vědomostní soutěže“. 
 
Program soutěže: 
 
Soutěžící se mezi 8:00 – 8.25 připojí do týmu na základě výzvy odeslané odpovědnému 
pedagogovi.  
Soutěž začne od 8.30 (60 min. gramatika, 10 minut přestávka, 60 min. sloh + časová rezerva 
na odeslání). Přesný čas bude uveden v mailu s dalšími pokyny pro přihlášené. 

 
 



 
 
 
Garanti soutěže: 

pro kategorii I. 
Mgr. Eva Kociánová 
4. ZŠ, Švermova 4, Žďár nad Sázavou 
tel. 566 503 967 
kocianova@4zszdar.cz  

pro kategorii II. 
Mgr. Andrea Popelová 
Gymnázium, Neumannova 2, Žďár n. S. 
tel. 566 653 828 
popelova@gymzr.cz  

 
Tajemník soutěže: 
Jitka Kalasová 
Soutěžní oddělení Active - SVČ 
Dolní 3, Žďár nad Sázavou, 59101 
tel.: 771 116 018  
kalasova@activezdar.cz 
 
 

 


