
  

Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje, 
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Organizační informace  - doplněné 

 „Soutěž v anglickém jazyce“ – kategorie ZŠ II. A, VG II. B 

škol. rok 2021/22 

OKRESNÍ KOLO 

okres: Náchod 

 

Pořadatel: 
Školské zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, Štefánikova 
566 

Vyhlášení a finanční 
zajištění: 

Soutěže a přehlídky jsou vyhlašovány MŠMT a realizovány s jeho finanční 
podporou. 

Upozornění:  
VZHLEDEM K SOUČASNÉ SITUACI SE MOHOU UVEDENÉ INFORMACE ZMĚNIT, O 
PŘÍPADNÉ ZMĚNĚ VÁS BUDEME INFORMOVAT na webových stránkách 
https://soutezekhk.cz  

Kategorie: 

Soutěžící jsou do jednotlivých kategorií SCJ zařazováni podle Organizačního 
řádu č.j. MŠMT - 27 128/2016-1 s účinností od 1. 8. 2016 + propozice SCJ 
2021/22 

Soutěže jsou dobrovolné a jsou určeny jednotlivcům, kteří v době konání 
soutěže nepřesáhli věkovou hranici 20 let. 
Žák může soutěžit pouze v jedné kategorii, a to buď v kategorii, která odpovídá 
jeho ročníku, nebo může soutěžit v kategorii vyšší. 
Žáka není možné zařadit přímo do vyššího soutěžního kola. Je třeba účastnit se 
všech postupových kol předepsaných pro danou soutěžní kategorii (viz 
propozice 2020/21). 
 
Pro školní rok 2021/22 nejsou vyhlášené kategorie pro žáky, kteří měli či mají 
trvalou možnost komunikovat v daném jazyce mimo samotnou jazykovou 
výuku. Tyto žáky není možné zařadit do vyhlášených kategorií uvedených 
soutěží a nemohou se tedy soutěží v NJ, AJ a FJ účastnit.  
Do soutěží v cizích jazycích (včetně kategorií pro žáky, kteří měli či mají trvalou 
možnost komunikovat v daném jazyce mimo samotnou jazykovou výuku) se 
nezařazují žáci, pro které je daný jazyk mateřským jazykem nebo žáci z 
bilingvních (dvojjazyčných) rodin, tj. od narození jsou vychováváni v daném 
jazyce, takže ho mohou používat rovnocenně jazyku mateřskému.  
Tito žáci se mohou účastnit jiných jazykových soutěží.  
 
ZŠ II. A – je určena žákům 8. a 9. ročníků základních škol; probíhá ve školním, 
okresním, krajském a ústředním kole 

VG II. B – je určena žákům ročníků víceletých gymnázií odpovídajících 8. a 9. 
ročníkům ZŠ; probíhá ve školním, okresním, krajském a ústředním kole, 

Tematické zaměření: 
Tematické okruhy  
vycházejí z obsahu školní výuky 

všeobecná konverzační témata 
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https://soutezekhk.cz/
https://soutezekhk.cz/


  

Školní kola: 
únor 2022 

Školní kola se uskuteční pod vedením učitele cizího jazyka v jednotlivých školách, 
soutěžní zadání jsou plně v jejich režii. 

Odborný garant 
okresního kola: 

PhDr. Jaroslava Nývltová 

Organizátor 
okresního kola: 

Bc. Jana Nývltová – referent soutěží a přehlídek 

e-mail: nyvltova@cvkhk.cz 

Místo a forma 
konání: 

SVČ Déčko Náchod, Zámecká 243, Náchod – prezenční forma 

Termín soutěže: 

15. 3. 2022 

 
Kategorie ZŠ II.A a VG II.B 

prezence od 8:30 hodin do 8:55 hodin 

zahájení v 9:00 hodin 

společné vyhlášení výsledků cca do 12:00 hodin 

 
Časové změny vyhrazeny. 

Doba trvání soutěže: 
(Harmonogram) 

Čas zahájení a ukončení soutěže je závislý na počtu přihlášených účastníků 
jednotlivých kategorií. 
Přesný časový harmonogram soutěže bude sdělen soutěžícím a jejich 
doprovodům při zahájení soutěže a bude veřejně přístupný v průběhu soutěže. 

Upozornění: 
 

Pokud žák opustí soutěž před jejím ukončením, přebírá odpovědnost za jeho 
bezpečnost pedagog vysílající školy, který žáka doprovází. 

Struktura soutěže:  
• písemná část: poslech s porozuměním, popř. gramaticko-lexikální test 
• ústní část 
• společné vyhlášení výsledků 

Postupový klíč:  

Do okresního kola postupuje pouze jeden vítěz (1. místo) školního kola (v 
případě sloučených škol tzn. 1 IČO/1 oficiální název = 1 škola) v každé z těchto 
kategorií, bez přihlašování náhradníků. 
 
Bez řádné přihlášky není možné soutěžit. 
 
Seznam postupujících bude uveřejněn POUZE na webu: https://soutezekhk.cz 

Přihlášky: 

Kompletně vyplněný formulář přihlášky zašlete pouze elektronicky na e-
mailovou adresu: nyvltova@cvkhk.cz nejpozději do 25. 2. 2022.  
 
Na přihlášky odeslané po termínu nebo neúplné nebude brán zřetel  
a uchazeči nebudou pozváni do okresního kola!!! 
 

Podmínky pro 
přihlašování: 

Podmínky pro přihlašování a účast v soutěžích a přehlídkách MŠMT jsou 
zveřejněny na adrese https://soutezekhk.cz  
Zaslání přihlášky/příp. kompletně vyplněné výsledkové listiny nižšího kola je 
považováno za souhlas s Podmínkami a závazek k jejich dodržování. 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ: 
Svojí účastí v okresním kole soutěžící potvrzuje, že bude soutěžit samostatně, 
bez pomoci druhých i bez využití jakýchkoliv nepovolených  
(i elektronických) zdrojů. 

DŮLEŽITÉ 
INFORMACE: 
 

      Vysílající organizace: 

• garantuje, že zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci byli informováni 
o poskytnutí osobních údajů, potřebných pro realizaci soutěží a přehlídek 
(viz Informace ke zpracování osobních údajů pro účely organizování soutěží a 
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přehlídek – k dispozici na https://soutezekhk.cz), třetím osobám v souladu 
s článkem 6 odst. 1 písm. f) GDPR 

• je povinna v okamžiku přihlašování žáka, kterému je nutno poskytnout 
individuální podporu v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb., v platném znění, 
prokazatelně informovat organizátora soutěže 

• je povinna sledovat aktuální epidemiologickou situaci na webu MZd a 
informovat o ní účastníky  

• má povinnost informovat organizátora soutěže o bezinfekčnosti žáka, 
kterého na soutěž vysílá 

• zajišťuje dohled nad žáky před a po době vlastního průběhu soutěže 

• zajišťuje, vzhledem ke specifickému charakteru soutěže, bezpečnost žáků a 
dohled nad nimi po celou dobu soutěže; vyjma doby přímého plnění 
soutěžních úkolů, kdy dohled přebírá organizátor soutěže 

• odpovídá za kázeň a bezpečnost soutěžících po dobu jejich účasti na soutěži,  

• v případě distanční formy (pokud to bude struktura soutěže vyžadovat) 
odpovídá za kvalitní technické vybavení soutěžícího: nutnost webkamery, 
mikrofonu a kvalitního internetového připojení po celou dobu soutěže a za 
funkčnost emailové adresy, uvedené v přihlášce  
 
Organizátor soutěže či přehlídky: 

• uveřejňuje seznamy postupujících a výsledkové listiny  
na https://soutezekhk.cz. 

• nenese odpovědnost za technické problémy, neručí ani za kvalitu připojení 
v průběhu soutěže 

S sebou:  

Psací potřeby, přezůvky, respirátor 
 
V průběhu soutěže není povoleno používat MOBILNÍ TELEFONY, chytré hodinky 
ani žádné jiné elektronické pomůcky, žádnou literaturu, učebnice ani vlastní 
slovníky – viz ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

Krajské kolo: 7. 4. 2022  - DISTANČNÍ FORMA 

Informace k soutěži jsou dále uvedeny na webových stránkách  
https://soutezekhk.cz, http://www.talentovani.cz 
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