
 
 

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

okresní kolo se koná v pátek 24. 3. 2023  
kategorie SŠ III.A  

 
 
Informace k soutěžím: https://olympiady.vse.cz/ 
Školní kolo do 28. 2. 2023 
 

Přihlášky do okresního kola vyplňte elektronicky 

 do 10. 3. 2023  

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

Heslo pro přihlašování do všech soutěží zůstává stejné jako v loňském roce. 

 
Kategorie pro německý jazyk: 

 
e) kategorie SŠ III. A – je určena žákům 1. až 3. ročníků všech typů středních škol včetně 

odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. 
Probíhá ve školním, okresním, krajském a ústředním kole. 

 

Garant soutěže: 
Mgr. Eva Řádková 
Gymnázium, ul. L. Čecha 152, Nové Město na Moravě 
566 585 034 
radkova@gynome.cz 

 
Tajemník soutěže:  
                   Soutěžní oddělení Active - SVČ 
 Jitka Kalasová 
 Dolní 3, Žďár nad Sázavou, 59101 
 tel.: 771 116 018  
                   olympiady@activezdar.cz 
                                     
Místo konání: Active - SVČ, Horní 2, 591 01 Žďár nad Sázavou 
 
• Do okresního kola postupují max. tři žáci ze školy. 
• Rozsah témat soutěže je podobný jako v předchozích letech, soutěž probíhá prezenčně  
• Seznamy žáků vybraných do okresního kola budou zveřejněny na internetové adrese 

www.activezdar.cz v titulu „Vědomostní soutěže“. 
• Výsledky soutěže budou zveřejněny na výše uvedené internetové adrese. 
• Vyhlašovatel soutěže prosí o přesné vyplnění přihlášek, údaje jsou využity pro celkové 

hodnocení soutěže.  
 

 
 
 
 



Program soutěže:  prezence  8.00 – 8.30 hod.  
 soutěž             8.30 – 12.30 hod. 
   
Časy průběhu a vyhlášení výsledků soutěže jsou orientační. 
 

Studentům bude proplaceno jízdné na základě platné jízdenky (z místa školy do místa konání 
olympiády - Žďár n. S.) dle tarifu https://www.kr-vysocina.cz/tarif-vdv/ds-304441 
Doprovodu se jízdné neproplácí. 
Svačina studentům poskytnuta nebude. 

Obsah soutěže: 
 úvodní krátký rozhovor (představení, zodpovězení dotazů) 
 řešení jazykové situace, rozhovor na základě obrázku (obrázky mohou být mnohoznačné či 

 s  neobvyklými situacemi) 
 

Kritéria hodnocení: 
 

 jazyková pohotovost a kreativita 

 bohatost slovní zásoby  

 gramatická správnost 

 výslovnost  

 

Krajské kolo proběhne 11. 4. 2023 prezenčně, pořadatel DDM Jihlava. 

  

 


