Národní pedagogický institut České republiky
(dále jen NPI)
Soutěže v cizích jazycích
(angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština a latina)
2021/2022
propozice
Cílem soutěží v cizích jazycích je rozvíjet zájem žáků o studium těchto jazyků, posilovat jejich motivaci
ke studiu, zvýšit úroveň komunikativního ovládání cizích jazyků u žáků základních a středních škol.
Soutěže zhodnotí schopnost žáků použít cizí jazyk v komunikaci s rodilými mluvčími a využít cizího
jazyka jako prostředku ke sdílení informací.
Organizace soutěže:
1. Soutěže jsou dobrovolné a jsou určeny jednotlivcům, kteří v době konání soutěže nepřesáhli
věkovou hranici 20 let. (Žák, kterému je v době soutěže 20 let, může soutěžit.)
2. Žák může soutěžit pouze v jedné kategorii, a to buď v kategorii, která odpovídá jeho ročníku,
nebo může soutěžit v kategorii vyšší.
3. Žáka není možné zařadit přímo do vyššího soutěžního kola. Je třeba účastnit se všech
postupových kol předepsaných pro danou soutěžní kategorii (viz část A. Kategorie).
4. Španělský a ruský jazyk mají kategorie pro žáky, kteří měli či mají trvalou možnost
komunikovat v daném jazyce mimo samotnou jazykovou výuku. Jedná se například o tyto
případy:
a) žák pobýval během 5. roč. ZŠ; 2. stupně základní školy a středního vzdělávání v dané
jazykové oblasti déle než šest měsíců nepřetržitě;
b) žák navštěvuje bilingvní školu;
c) žák v rámci školní docházky se učí/učil alespoň po dobu jednoho školního roku více
předmětů v daném jazyce v celkové časové dotaci 6 a více hodin týdně (nepočítá se samotná
výuka přísl. CJ); například: navštěvuje/navštěvoval bilingvní gymnázium či jinou školu, která
má povolení MŠMT k výuce některých předmětů v cizím jazyce.
d) žák pochází z bilingvní rodiny, ale rodiče nežijí dlouhodobě ve společné domácnosti, nicméně
dcera/syn je s rodičem (rodilým mluvčím) v kontaktu, případně je v kontaktu s prarodiči či jinými
příbuznými (rodilými mluvčími);
e) rodič je sice jiné národnosti (není rodilý mluvčí), ale uvedený jazyk používá v komunikaci s
potomkem místo svého rodného jazyka (např. otec je Ind, ale komunikuje s dětmi anglicky,
Ukrajinec, ale komunikuje s dětmi rusky).
Vzhledem k veliké variabilitě možných situací nelze v propozicích vyčerpávajícím
způsobem vymezit všechny případy. Škola, která žáka/žákyni a její/jeho rodinné podmínky
zná nejlépe, musí pro rozhodnutí, zda zařadit či nezařadit žáka do příslušné kategorie
soutěže, odpovědně zvážit konkrétní situaci s cílem nepoškodit a neodradit ostatní
soutěžící, kteří nadstandardní podmínky v uvedeném cizím jazyce nemají.
Pozn.:
V ostatních jazykových soutěžích (němčina, angličtina, francouzština) nejsou pro školní
rok 2021/2022 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 FrJ účastnit.
5. 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.
V anglickém jazyce jsou organizovány např. tyto soutěže:
Debatní pohár, Debatní liga – soutěže družstev v debatování (angličtina, čeština) – kategorie SŠ,
debatní ligy zaštiťuje Asociace debatních klubů České republiky; www.debatovani.cz
Soutěž Juvenes Translatores - pro mladé jazykové talenty z EU, informace o přihlašování a celé
soutěži naleznete na stránkách http://ec.europa.eu/translatores; nebo juvenes translatores - soutěž pro
mladé překladatele v eu, mšmt čr (msmt.cz);
A. Kategorie:
Soutěžící jsou do jednotlivých kategorií SCJ zařazováni podle Organizačního řádu č.j. MSMT37007/2019-1 s účinností od 18. 11. 2019.
Pro jazyk anglický:
a) kategorie ZŠ I. A – je určena žákům do 7. ročníků základních škol, probíhá ve školním
a okresním kole,
b) kategorie VG I. B – je určena žákům ročníků víceletých gymnázií odpovídajících věkové
kategorii žáků do 7. ročníků základních škol; 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,
c) kategorie ZŠ II. A – je určena žákům 8. a 9. ročníků základních škol; probíhá ve školním,
okresním, krajském a ústředním kole,
d) kategorie VG II. B – je určena žákům ročníků víceletých gymnázií odpovídajících 8. a 9. ročníku
ZŠ; probíhá ve školním, okresním, krajském a ústředním kole,
e) kategorie G III. A – je určena žákům 1. až 3. ročníků gymnázií; probíhá ve školním, okresním,
krajském a ústředním kole,
f)

kategorie SOŠ III. C – je určena žákům 1. až 3. ročníků středních odborných škol; probíhá ve
školním, okresním (o jeho organizování rozhoduje kraj podle počtu účastníků; pokud kraj okresní
kolo neorganizuje, postupují žáci ze školních kol v souladu s postupovým klíčem přímo do kola
krajského) krajském, a ústředním kole.

Pro jazyk německý:
a) kategorie ZŠ I. A – je určena žákům do 7. ročníků základních škol, probíhá ve školním
a okresním kole,
b) kategorie VG I. B – je určena žákům ročníků víceletých gymnázií odpovídajících věkové
kategorii žáků do 7. ročníků základních škol; probíhá ve školním a okresním kole; kraj může
podle místních podmínek rozhodnout o uspořádání společného okresního kola pro kategorie
ZŠI. A, VG I. B,
c) kategorie ZŠ II. A – je určena žákům 8. a 9. ročníků základních škol; probíhá ve školním,
okresním, krajském a ústředním kole,
d) kategorie VG II. B – je určena žákům ročníků víceletých gymnázií odpovídajících 8. a 9. třídě
ZŠ; probíhá ve školním, nepovinně v okresním kole (o jeho organizování rozhoduje kraj podle
počtu účastníků; pokud kraj okresní kolo neorganizuje, postupují žáci ze školních kol v souladu
s postupovým klíčem přímo do kola krajského), krajském a ústředním kole,
e) kategorie SŠ III. A – je určena žákům 1. až 3. ročníků všech typů středních škol 1); probíhá ve
školním, okresním, krajském a ústředním kole,
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Pro jazyk francouzský:
a) kategorie ZŠ/VG I – je určena žákům základních škol a odpovídajících ročníků víceletých
gymnázií, jejichž délka studia francouzštiny nepřesáhla 3 roky a délka týdenní výuky v průběhu
všech 3 let (včetně konverzace v daném jazyce, příp. mimoškolní výuky) nepřesahuje 12 hodin;
probíhá ve školním, krajském a ústředním kole,
b) kategorie ZŠ/VG II – je určena žákům základních škol a odpovídajících ročníků víceletých
gymnázií, jejichž délka studia francouzštiny přesáhla 3 roky nebo délka týdenní výuky (včetně
konverzace v daném jazyce, příp. mimoškolní výuky) přesahuje 12 hodin; probíhá ve školním,
krajském a ústředním kole,
c) kategorie SŠ I – je určena žákům 1. – 3. roč. všech typů středních škol1), jejichž délka studia
francouzštiny nepřesáhla 3 roky včetně a délka týdenní výuky v průběhu všech 3 let (včetně
konverzace v daném jazyce, příp. mimoškolní výuky) nepřesahuje 12 hodin; probíhá ve školním,
krajském a ústředním kole,
d) kategorie SŠ II – je určena žákům 1. - 3. ročníků všech typů středních škol1), jejichž délka
studia francouzštiny přesáhla 3 roky nebo délka týdenní výuky (včetně konverzace v daném
jazyce, příp. mimoškolní výuky) přesahuje 12 hodin; probíhá ve školním, krajském a ústředním
kole.
Pro jazyk španělský:
a) kategorie SŠ I (do úrovně nejvýše B1) – je určena žákům všech typů středních škol1) do 3 let
výuky španělštiny; započítává se i výuka na ZŠ; probíhá ve školním, krajském a ústředním kole,
b) kategorie SŠ II (úroveň B2) – je určena žákům všech typů středních škol1) s více než 3 lety
výuky španělštiny; započítává se i výuka na ZŠ; probíhá ve školním, krajském a ústředním kole,
c) kategorie SŠ III (úroveň C1 a vyšší) – je určena žákům všech typů středních škol 1), kteří měli
či mají trvalou možnost souvisle komunikovat v daném jazyce mimo samotnou jazykovou výuku
– viz body 4 a) – e) na str. 1; probíhá ve školním, krajském a ústředním kole.
Pro jazyk ruský:
a) kategorie ZŠ/VG – je určena žákům 8., 9. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých G;

soutěž probíhá ve školním a krajském kole,
b) kategorie SŠ I – určené žákům 1. a 2. ročníků všech typů středních škol 1); probíhá ve školním,

krajském a ústředním kole,
d) kategorie SŠ II – určené žákům 3. a 4. ročníků všech typů středních škol 1); probíhá ve školním,
krajském a ústředním kole,
e) kategorie SŠ III – je určena žákům ročníků všech typů středních škol 1), kteří měli či mají trvalou
možnost souvisle komunikovat v daném jazyce mimo samotnou jazykovou výuku – viz body 4 a)
– e) na str. 1; probíhá ve školním, krajském a ústředním kole.
Pro jazyk latinský:
a) kategorie SŠ A – je určena žákům všech typů středních škol1) s výukou latinského jazyka, kteří
absolvovali méně než dva roky studia latiny; probíhá ve školním, zemském a ústředním kole,
b) kategorie SŠ B – je určena žákům všech typů středních škol1) s výukou latinského jazyka, kteří
absolvovali více než dva roky studia latiny; probíhá ve školním, zemském a ústředním kole.
1)

včetně odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.
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B. Postupová kola, termíny jejich konání (2022)
školní
kola
okresní
kola
krajská
kola
ústřední
kolo

angličtina

němčina

ruština

francouzština španělština

únor

únor

únor

únor

únor

únor

březen

březen

x

x

x

x

duben/květen

duben

březen

6. 4.

březen

duben

1.– 2. 6.

květen**

8. 4.

10. 5.

21. 4.

květen/červen**

latina

* termín konání bude shodný pro všechny kraje vzhledem k jednotným úkolům, které bude zpracovávat
Sdružení učitelů francouzštiny (SUF)
** termín bude upřesněn, sledujte http://www.talentovani.cz/souteze-v-cizich-jazycich;
C. Organizátoři, úkoly, podmínky postupu a hodnocení
Školní kola jazykových soutěží garantují jednotlivé školy, okresní a krajská kola (u latiny zemská kola)
garantují krajské úřady (odbory zaměřené na školství, mládež a tělovýchovu), ústřední kola garantuje
NPI.
Úkoly pro soutěž v latinském jazyce jsou pro všechna kola zadávány centrálně a jsou připraveny
autorským týmem pod vedením předsedy ústřední poroty, který je členem Asociace učitelů klasických
jazyků (ALFA), a následně konzultovány s dalšími odborníky. Do zemských kol pro Čechy a Moravu
mohou postoupit až 2 studenti v jedné kategorii z jedné školy. Ustavení zkušebních komisí pro
jednotlivá kola se řídí stejnými zásadami jako soutěže v jiných cizích jazycích.
Školní kola se uskuteční pod vedením učitele cizího jazyka v jednotlivých školách. Do vyššího kola
postupuje v každé kategorii zpravidla vítěz. Organizátor okresního příp. krajského kola může dle svých
podmínek v závislosti na počtu žáků školy umožnit postup 2–3 nejlepších účastníků v dané kategorii.
Týká se to především škol, které vznikly v rámci optimalizace sloučením několika subjektů.
V případě, že není možné uspořádat okresní kolo v dané kategorii vzhledem k malému počtu
zúčastněných škol, doporučujeme spojit dva (nebo více) okresů v kraji a uspořádat společné
okresní kolo s tím, že do krajského kola postoupí nejlepší soutěžící za každý okres v příslušné kategorii
(tento postupový klíč je zakotven v Organizačním řádu Soutěží v cizích jazycích č.j. MSMT37007/2019-1 s účinností od 18. 11. 2019, čl.7, odst. 7). Koná-li se společné kolo pro více okresů,
budou výsledkové listiny pro každý okres zvlášť a ceny budou vázány na tyto výsledkové listiny.
V případě, že ze stejného důvodu nelze uspořádat krajské kolo, doporučujeme spojit dva kraje
a uspořádat společné krajské kolo s vyrovnáním finančních nákladů na účast hostujících soutěžících
pořadatelskému kraji ze strany kraje hostujícího. Do ústředního kola postoupí v tomto případě za každou
kategorii nejlepší soutěžící z každého kraje (celkem 2). U soutěží, které mají okresní i krajské kolo
(angličtina, němčina), je možné u krajů, které jsou tvořeny malým počtem okresů, upravit postupový klíč
a umožnit, aby do krajského kola soutěže postupovali z okresního kola dva či tři nejlepší soutěžící za
příslušnou kategorii (Organizační řád Soutěží v cizích jazycích č.j. MSMT- 37007/2019-1 s účinností od
18. 11. 2019, čl.8, odst. 7).
Žáka není možné zařadit přímo do vyššího soutěžního kola. Je třeba účastnit se všech postupových kol
předepsaných pro danou soutěžní kategorii (viz propozice část A. Kategorie).
Do ústředních kol soutěží, s výjimkou Soutěže v jazyce latinském, postupuje pouze vítěz
krajského kola soutěže v každé kategorii. V případě, že některý kraj nevyšle svého zástupce do
ústředního kola, nemůže být toto místo obsazeno náhradníkem z jiného kraje.
Ústředního kola Soutěže v jazyce latinském se účastní pět nejúspěšnějších v každé kategorii ze
zemských kol bez ohledu na kraj, který zastupují.
Ústřední kola soutěží v cizích jazycích jsou neveřejná. Učitel, který plní funkci doprovodu,
nemůže být přítomen při vlastním průběhu soutěže, kterého se účastní pouze soutěžící žák a
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příslušná hodnotící komise. U nižších soutěžních kol (okresní, krajská) je rozhodnutí
v kompetenci příslušného kraje.
Organizátoři školních kol jsou povinni zaslat přihlášky vítězů školních kol v jednotlivých kategoriích,
případně náhradníků, organizátorovi okresního kola soutěže v němčině a v angličtině. U ostatních
jazyků a vybraných kategorií v němčině (VG II. B, pokud kraj okresní kolo v této kategorii neorganizuje)
a v angličtině (kat. SOŠ III. C, pokud kraj okresní kolo v této kategorii neorganizuje) organizátorovi
krajského kola, a to co nejdříve po ukončení příslušného kola soutěže. U anglického a německého
jazyka je organizátor okresního kola soutěže povinen zaslat přihlášky vítězů v jednotlivých kategoriích
organizátorovi krajského kola soutěže.
Organizátoři krajských kol jsou povinni zaslat výsledkové listiny krajských kol v jednotlivých kategoriích
s uvedením jména a adresy školy všech soutěžících; a navíc telefonu a e-mailu u postupujících (!) na
níže uvedenou kontaktní adresu garanta příslušné soutěže.
Kontaktní adresa:
PhDr. Michaela Tužilová, michaela.tuzilova@npi.cz, +420 733 125 967 (Aj, FrJ, NJ, ŠpJ, La)
Ing. Jana Ševcová: jana.sevcova@npi.cz, + 420 603 860 963 (Rj)

Národní pedagogický institut České republiky
Oddělení mládeže, zájmového a neformálního vzdělávání
Senovážné nám. 25, 110 00 Praha 1
http://talentovani.cz/souteze-v-cizich-jazycich
Další organizační pokyny:
1. Přihlášky do vyššího kola soutěže musí organizátoři zaslat okamžitě po ukončení daného kola
soutěže. Přihlášky do celostátního kola jsou zadávány elektronicky. Podrobné informace pro
přihlašování budou zaslány v lednu organizátorům jednotlivých postupových kol soutěže (viz
adresář na str. 10-14). Organizátoři krajských kol jsou povinni zaslat NPI údaje o počtu soutěžících
ve školních, (okresních) a krajských kolech, případně připomínky a doporučení pro další ročník (viz čl.
8, odst. 8, písm. c Organizačního řádu soutěží v cizích jazycích).
2. Na přihlášce do soutěže garantuje soutěžící a ředitel školy, případně pověřený učitel, správnost
zařazení soutěžícího do kategorie! V případě porušení pravidel pro zařazení soutěžícího do
kategorie v souladu s propozicemi a Organizačním řádem soutěže (čl. 3, čl. 4, odst. 6, 7) bude
postupováno následovně:
a) zjištění v průběhu soutěže – v případě, že příslušná porota zjistí, že soutěžící nesplňuje kritéria
pro zařazení do příslušné kategorie, bude postupováno v souladu s OŘ soutěže (OK – čl. 7, odst.
10, KK – čl. 8, odst. 10, ÚK – čl. 10, odst. 6) a soutěžící bude hodnocen mimo pořadí;
b) zjištění následně po ukončení soutěže, nejdéle do 7 dnů po zveřejnění výsledků na webu
příslušného organizátora, bude na základě jednoznačného vyjádření příslušné poroty a krajského
úřadu (garanta okresních a krajských kol soutěže) postupováno v souladu s platným OŘ soutěže
a žák bude hodnocen mimo pořadí. Proti rozhodnutí příslušného KÚ se nelze odvolat. Body
přidělené v programu Excelence středních škol budou škole odebrány a pořadí posunuto/místo
zůstane neobsazené. U kategorií nezařazených do programu Excelence bude upravena
výsledková listina.
3. Dohled nad žáky po dobu dopravy na jednotlivá postupová kola zajišťuje vysílající škola, pokud se se
zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak. V průběhu soutěže přejímá dohled nad žáky organizátor,
který určí počátek a konec tohoto dohledu (viz OŘ soutěže čl. 12, odst. 1).
4. V případě, že se nám podaří pro tento ročník zajistit sponzorské dary či jiná ocenění, upozorňujeme, že
o jejich použití spolurozhoduje sponzor či dárce.
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Příloha č. 3
VZOR přihlášky do okresních (NJ, AJ) a krajských kol soutěží:
Přihláška do ........................………… kola Soutěže v jazyce ........………………...................
Jméno a příjmení:
........................................................................................……......................................................
Datum narození: ................................................. Adresa bydliště: .............................................
.......................................................................……………………PSČ…………............................
tel.: ..........……………… e-mail: …………………………………...............................................
Ročník školy: .........…………… Výuka jazyka v rámci vyučování od školního roku: ..................
Kategorie: …............….
Máte IVP (individuální vzdělávací plán):

ano

ne

Pokud ano, specifikujte podporu nezbytnou pro účast v soutěži:
…………………………………………………………………………………………………………….
Jméno, příjmení a titul vyučujícího: ...............…………………………………………..................
Přesný název, IČO a adresa školy:
....................................................................………………………………………………………….
................................................................................. PSČ ……………………………………….
IČO ………………………....
tel.:…………………..……

e-mail:…………………………………………………

Zastoupen:
Jméno a příjmení zákonného zástupce (v případě nezletilého žáka/žákyně)
……………………………………………………………….
Potvrzuji, že soutěžící byl zařazen do kategorie v souladu s propozicemi soutěže na
školní rok 2021/2022.
Pozn.: Pokud se prokáže nesprávné zařazení soutěžícího, bude žák hodnocen mimo pořadí.
………………………………………………..
podpis předsedy poroty
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VZOR Souhlasu se zpracováním osobních údajů používaný v NPI
Údaje v přihlášce do Soutěží v cizích jazycích jsou zpracovávány v souladu s nařízením 679/2016 a
se zákonem 110/2019. Zásady zpracování a ochrany osobních údajů v NPI naleznete zde: Zásady
ochrany osobních údajů - NPI - Národní pedagogický institut
Poznámka: Pro potřeby hodnocení jednotlivých soutěží sleduje NPI, resp. MŠMT počet soutěžících,
kteří se jednotlivých soutěží a jejich kol účastni. Prosíme proto organizátory jednotlivých kol, aby vždy
předali informaci o počtu soutěžících, spolu s přihláškami postupujících, organizátorům kol vyšších.
Např. učitel, který ve škole zodpovídá za Soutěže v cizích jazycích, zašle organizátorovi vyššího kola
počet žáků soutěžících ve školním roce v jednotlivých soutěžích v cizích jazycích. U AJ a NJ je to
organizátor okresního kola, u FJ, ŠJ, RJ a L organizátor krajského kola. Organizátor krajského kola pak
zašle kompletní údaje o počtu soutěžících v jednotlivých kolech (školní, okresní, krajské) a jazycích (N,
A, R, F, Š, L) pověřené osobě z Národního pedagogického institutu. Zároveň děkujeme za připojení
připomínek a doporučení, případně zhodnocení jednotlivých kol ze strany organizátorů.

Viz přiložená tabulka:
Okres/Kraj

Soutěž v jazyce

AJ

NJ

Počet žáků ve
školním kole
Počet žáků v
okresním kole
Počet žáků v
krajském kole
Připomínky a doporučení:

Jméno a podpis odpovědného učitele/organizátora:
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FJ

RJ

ŠJ

LJ

Příloha č. 4
Adresář garantů krajských kol SCJ* – 2021/2022

Kraj

SCJ
A

N

F
Praha

Š

R

L

Středočeský

Ústecký

Liberecký

N
A
F
Š
R
L
N
A
F
Š
R

Mgr. Lenka Škopová
tel.: 257 280 196;
e-mail: skopova@kr-s.cz

Adresa
DDM Praha 4 – Hobby centrum
4, Bartákova 1200/4, 140 00
Praha 4
Dům dětí a mládeže Praha 6
U Boroviček 650/5,
163 00 Praha 6 – Řepy
DDM Praha 6 – Suchdol,
Rohová 7/540
165 00 Praha 6 – Suchdol
DDM Modřany, Herrmannova
2016/24
143 00 Praha 4 – Modřany
DDM – Dům UM, Praha 10, Pod
Strašnickou vinicí 23,
100 00 Praha 10
DDM Praha 5,
Štefánikova 11/235
150 00 Praha 5 – Smíchov

KÚ, Odbor regionálního rozvoje
Oddělení mládeže a sportu,
Zborovská 11; 150 21 Praha 5

Mgr. Petra Adámková
tel.: 475 316 811 l. 815;+420 737 274 142;
e-mail: adamkova@oaulpar.cz

Obchodní akademie a jazyková
škola s právem státní jazykové
zkoušky, p. o., Pařížská 15,
400 01 Ústí nad Labem

L

PaedDr. Jana Hromádková
tel.:+420 604 926 352, 257 323 918
e-mail: jana.hromadkova@ddmpraha5.cz

DDM Praha 5,
Štefánikova 11/235
150 00 Praha 5 – Smíchov

N
Š

PhDr. Miloslava Čechlovská
tel.: 485 102 433; 602 469 162
miloslava.cechlovska@ddmliberec.cz

A
R
F
L

A

N
Plzeňský

Odpovědný pracovník, telefon, e-mail
Mgr. Tomáš Vopálenský
tel.: +420 602 864 256
vopalensky@hc4.cz
Mgr. Jiří Podlaha
tel.: 235 323 333;
e-mail: podlaha@ddmp6.cz
Mgr. Jana Němcová
tel.: 220 921 776;
e-mail: info@ddmsuchdol.cz;
Mgr. Zuzana Petrů
tel.: 241 772 463;
e-mail: z.petru@ddmm.cz
Bc. Zbyněk Chalupa
tel.: +420 777 721 741;
e-mail: chalupa@dumum.cz
PaedDr. Jana Hromádková
tel.:+420 604 926 352, 257 323 918
e-mail: jana.hromadkova@ddmpraha5.cz
Bc. Petr Hoskovec
tel.: 257 280 263;
e-mail: hoskovecp@kr-s.cz

F
Š
R

L

Bc. Kateřina Sýbová
tel.:485 102 433; +420 725 939 168;
e-mail:katerina.sybova@ddmliberec.cz
PaedDr. Jana Hromádková
tel.:+420 604 926 352, 257 323 918
e-mail: jana.hromadkova@ddmpraha5.cz
Mgr. Anna Kůsová
tel.: 731 410 131;
e-mail: kusova@kcvjs.cz
Mgr. Petra Hrušková
tel.: 378 010 010; 603 224 646
e-mail: hruskovap@kcvjs.cz
PaedDr. Ladislav Voldřich
tel.: 731 410 124
e-mail: voldrich@kcvjs.cz
PaedDr. Jana Hromádková
tel.:+420 604 926 352, 257 323 918
e-mail: jana.hromadkova@ddmpraha5.cz
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DDM Větrník Liberec p.o.,
Riegrova 16
460 01 Liberec
DDM Praha 5,
Štefánikova 11/235
150 00 Praha 5 – Smíchov

Krajské centrum vzdělávání a
Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky, Plzeň
sady 5. května 42; 301 00 Plzeň

DDM Praha 5,
Štefánikova 11/235
150 00 Praha 5 – Smíchov

Kraj

SCJ

N

Š

III. A Mgr. Eva Hanková
tel.: 353 501 120;
e-mail: hankova@gymkvary.eu
Mgr. Hana Heiserová
tel.: 353 501 114, + 420 777 145 519;
e-mail: heiserova@gymkvary.eu;
hkadlecka@ladymail.cz;
Mgr. Martina Kokšteinová
tel.: 353 223 797; +420 774 695 144
e-mail: koksteinova@oakv.cz
nekoná se

R

Bc. Lenka Butašová
tel.: 354 22 476, 601 214 150
e-mail: lenka.butasova@kr-karlovarsky.cz

A

Karlovarský

F

L

Jihočeský

N
A
F
Š
R
L
N
A
F
Š

Vysočina

Odpovědný pracovník, telefon, e-mail
II. A, II. B, II. C – Mgr. Žaneta Grechová
tel.: 352 324 058;
e-mail: vajdikova@seznam.cz

R

L

Adresa
ZŠ Sokolov, Rokycanova 258,
356 11 Sokolov
První české gymnázium,
Národní 25, 360 20 Karlovy Vary
První české gymnázium,
Národní 25, 360 20 Karlovy Vary
OA, VOŠ CR a JŠ, Bezručova
17,
360 01 Karlovy Vary

PaedDr. Jana Hromádková
tel.:+420 604 926 352, 257 323 918
e-mail: jana.hromadkova@ddmpraha5.cz

Oddělení mládeže a sportu
Odbor školství, mládeže a
tělovýchovy, KÚ Karlovarského
kraje, Závodní 353/88, 360 21
Karlovy Vary
DDM Praha 5,
Štefánikova 11/235
150 00 Praha 5 – Smíchov

Bc. Luděk Doležal
tel.: 386 447 317;
e-mail: dolezal@ddmcb.cz

DDM, U Zimního stadionu 1
370 01 České Budějovice

PaedDr. Jana Hromádková
tel.:+420 604 926 352, 257 323 918
e-mail: jana.hromadkova@ddmpraha5.cz

DDM Praha 5,
Štefánikova 11/235
150 00 Praha 5 – Smíchov

info podá Ing. Karolína Smetanová,

tel.: 564 602 942
e-mail: Smetanova.K@kr-vysocina.cz
Není stanoven
Mgr. Zdeňka Antonovičová
(ved. odd. Talentcentrum, hlavní organizační
garant soutěží)
tel.: 549 524 124; + 420 723 368 276
zdenka@luzanky.cz
Mgr. Marie Franclová
tel.: +420 739 071 648
e-mail: FMarie@seznam.cz;
marie.franclova@gyby.cz
Kat. II – Mgr. Květa Bendlová
telefon: 495 543 141; e-mail:
bendlova.kveta@psjg.cz

SVČ Lužánky p. o., Lidická 50
658 12 Brno

Klasické a španělské
gymnázium, Vejrostova 2, 635
00 Brno–Bystrc
První soukromé jazykové
gymnázium Hradec Králové
spol. s r. o., Brandlova 875
500 03 Hradec Králové

N
kat. III – Mgr. Iva Štěrbová
telefon: 495 513 744; e-mail:
iva.sterbova@bisgymbb.cz
Kat. II – Mgr. Eva Konderlová
telefon: 495 543 141; e-mail:
konderlova.eva@psjg.cz

Královéhradecký

Biskupské gymnázium, církevní
ZŠ, MŠ a ZUŠ, Orlické nábřeží
356/1, 500 02 Hradec Králové
První soukromé jazykové
gymnázium Hradec Králové
spol. s r. o., Brandlova 875
500 03 Hradec Králové

A
kat. III – PhDr. Věra Tauchmanová, M. A.
e-mail: vera.tauchmanova@uhk.cz
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Pedagogická fakulta – katedra
AJ a literatury
Univerzita Hradec Králové
Rokitanského 62
500 03 Hradec Králové

F

Š

Královéhradecký

R

L

N

N

Mgr. Ivana Šubrtová
telefon:495 514 691;
e-mail: subrtova@gybon.cz

Ing. Markéta Pancířová
telefon: 495 543 141; e-mail:
pancirova.marketa@psjg-hk.cz
Mgr. Lea Urbanová
telefon: 495 543 141; e-mail:
urbanova.lea@psjg.cz

Gymnázium Boženy Němcové
Pospíšilova 324,
500 03 Hradec Králové

První soukromé jazykové
gymnázium Hradec Králové
spol. s r. o., Brandlova 875
500 03 Hradec Králové

PaedDr. Jana Hromádková
tel.:+420 604 926 352, 257 323 918
e-mail: jana.hromadkova@ddmpraha5.cz

DDM Praha 5,
Štefánikova 11/235
150 00 Praha 5 – Smíchov

II. A, II. B – Jana Ševčíková
tel.: 731 513 292;
e-mail: jana.sevcikova@ddmstolbova.com

DDM BETA Pardubice,
Štolbova 2665
530 02 Pardubice

Denisa Pospíšilová
tel.: 466 536 530, + 420 601 332 974
e-mail: souteze@ccvpardubice.cz

Centrum celoživotního
vzdělávání – zařízení pro DVPP
Pardubického kraje, Mozartova
449, 530 09 Pardubice

II.C, III. A, III. B – Mgr. Jaroslav Macek
tel.: 466 412 839
e-mail:jaroslav.macek@gymozart.cz

spolu s Gymnáziem Mozartova,
Mozartova 449, 530 09
Pardubice

Pardubický
II. A, II. B – Jana Ševčíková
tel.: 731 513 292;
e-mail: jana.sevcikova@ddmstolbova.com
A
Denisa Pospíšilová
tel.: 466 536 530, + 420 601 332 974
e-mail: souteze@ccvpardubice.cz
III. A, III. C – Mgr. Soňa Chalupová
tel.: 466 412 839
e-mail: sona.chalupova@gymozart.cz
Denisa Pospíšilová
tel.: 466 536 530, + 420 601 332 974
e-mail: souteze@ccvpardubice.cz
F

Š

R

L

Mgr. Přemysl Machatý
tel.: 466 650 715
e-mail:machatyp@gmail.com;
SŠ I, SŠ II– Jana Ševčíková
tel.: 731 513 292;
e-mail: jana.sevcikova@ddmstolbova.com
Denisa Pospíšilová
tel.: 466 536 530, + 420 601 332 974
e-mail: souteze@ccvpardubice.cz
SŠ I, SŠ II, SŠ III – PaedDr. Jana Malinová
tel.: + 420 604 893 179;
e-mail: malinova.gymhlinsko@seznam.cz;
PaedDr. Jana Hromádková
tel.:+420 604 926 352, 257 323 918
e-mail: jana.hromadkova@ddmpraha5.cz
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DDM BETA, Štolbova 2665
530 02 Pardubice
Centrum celoživotního
vzdělávání – zařízení pro DVPP
Pardubického kraje, Mozartova
449, 530 09 Pardubice
spolu s Gymnáziem Mozartova,
Mozartova 449, 530 09
Pardubice
Centrum celoživotního
vzdělávání – zařízení pro DVPP
Pardubického kraje, Mozartova
449, 530 09 Pardubice
spolu s Gymnáziem Dašická,
Dašická 1083, Pardubice
DDM BETA, Štolbova 2665
530 02 Pardubice
Centrum celoživotního
vzdělávání zařízení pro DVPP
Pardubického kraje, Mozartova
449, 530 09 Pardubice
ve spolupráci s Gymnáziem K.
V. Raise, Adámkova 55, 539 01
Hlinsko
DDM Praha 5,
Štefánikova 11/235
150 00 Praha 5 – Smíchov

Jihomoravský

N
A
F
Š
R
L

Mgr. Zdeňka Antonovičová
(ved. odd. Talentcentrum, hlavní organizační
garant soutěží)
tel.: 549 524 124; + 420 723 368 276
zdenka@luzanky.cz
(inf. k odb. náplni soutěží budou předány přísl.
předsedům komisí)
II. A, II. B – Mgr. Marcela Škutová
tel.: 577 007 462
e – mail: skutova@gjszlin.cz

N

A

III. A – Mgr. Soňa Surá
tel.: 577 007 450
e – mail: sura@gjszlin.cz

F

e ZŠ Vyhlídka, Králova 380,
757 01 Valašské Meziříčí
Gymnázium Rožnov,
Koryčanské paseky 1725,
756 01 Rožnov p. Radhoštěm

II. B– Mgr. Aleš Daehne
tel.: 571 685 065, +420 776 064 982
e – mail: adaehne@gymroznov.cz;
adahne@seznam.cz
III. A - Mgr. Zdenka Mňačková
577 007 437
e – mail: mnackova@gjszlin.cz
III. C – Mgr. Marcel Makówka
tel.: 577 006 555
e-mail: m.makowka@oazlin.cz,
AI, AII, BI, BII – Mgr. Dorota Michalcová
tel.: 577 007 461
e – mail:michalcova@gjszlin.cz

tel.:

Gymnázium a Státní jazyková
škola s právem státní jazykové
zkoušky Zlín, nám. TGM 2734,
760 01 Zlín
OA T. Bati VOŠ ekonomická ,
Zlín, nám. T. G. Masaryka 3669,
760 01 Zlín
Gymnázium a Státní jazyková
škola s právem státní jazykové
zkoušky Zlín, nám. TGM 2734,
760 01 Zlín

Š

SŠI, SŠ II, SŠ III – Mgr. Ivana Ročková
tel.: 577 585 425
e – mail: rockova@gymzl.cz

Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť,
p. o., Lesní čtvrť III 1364,
760 01 Zlín

R

SŠ I, SŠ II, SŠ III – Mgr. Dana Náhlá
tel.: 575 750 381;
e – mail:dana.nahla@mgvsetin.cz

Masarykovo gymnázium a SZŠ
a VOŠZ, Tyršova 1069, 755 01
Vsetín

L

N

Olomoucký

Gymnázium a SJŠ s právem
státní jazykové zkoušky Zlín,
nám. TGM 2734, 760 01 Zlín

II. A – Mgr. Zuzana Topičová
tel.: 571 614 221,
– mail: topicova@zsvyhlidka.cz;
zsvyhlidka@zsvyhlidka.cz

Zlínský

SVČ Lužánky p. o., Lidická 50
658 12 Brno

A

F

Mgr. Marie Franclová
tel.: 739 071 648
e-mail: FMarie@seznam.cz;
marie.franclova@gyby.cz
ZŠ - Mgr. Alena Beerová
tel.: + 420 725 922 526,
e-mail: roznavska@ddmolomouc.cz

Klasické a španělské
gymnázium, Vejrostova 2, 635
00 Brno-Bystrc
DDM Olomouc, pracoviště FZŠ
Dr. M. Horákové, Rožňavská 21,
779 00 Olomouc

SŠ - Mgr. Petr Fuka
tel.: 585 711 142
e-mail: fuka@gytool.cz
ZŠ - Mgr. Ludmila Balíková
tel.: + 420 723 947 753,
email: balikova@email.cz

Gymnázium, Tomkova 45,
779 00 Olomouc-Hejčín

SOŠ - Mgr. Kateřina Bieliková
tel.: 583 301 030
e-mail: sos@edusum.cz

SOŠ, Zemědělská 3,
787 01 Šumperk

SŠ - Mgr. Alice Abrahámová
tel.: 585 711 162; + 420 732 386 964;
e-mail: abrahamova@gytool.cz
SŠ - Mgr. Kateřina Krejčí
tel. 581 706 729
e-mail: krejci@gjs.cz
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ZŠ Olomouc, Heyrovského 33,
779 00 Olomouc

Gymnázium, Tomkova 45,
779 00 Olomouc-Hejčín
Gymnázium J. Škody Přerov,
Komenského 29,
750 11 Přerov

Š

R

L

N
A
Moravskoslezský

•

Mgr. Vlastimil Kašpír
tel.: 585 412 493; + 420 732 262 452
e-mail: vlastimil.kaspir@post.cz
Mgr. Šárka Miketová
583 430 488; + 420 777 043 132
e-mail: miketova@oam.cz
Mgr. Marie Franclová
tel.: 739 071 648
e-mail: FMarie@seznam.cz;
marie.franclova@gyby.cz
Lucie Šnaurová
tel.: 596 118 610; + 420 775 598 663;
e-mail: lsnaurova@svcoo.cz
Bc. Ondřej Bílek
tel.: 596 118 610, 602 540 672
e-mail: obilek@svcoo.cz

Gymnázium, Čajkovského 9,
779 00 Olomouc
tel.:

OA Mohelnice, Olomoucká 82,
789 85 Mohelnice
Klasické a španělské
gymnázium, Vejrostova 2, 635
00 Brno-Bystrc

Středisko volného času
Ostrčilova 2925/19,
702 00 Ostrava-Moravská

F
Š
R

Mgr. Karolína Vantuchová
tel.: 599 524 870; + 420 731 617 816
e-mail: karolina.vantuchova@svc-korunka.cz

Středisko volného času Korunka,
Středisko turistiky, B. Martinů 17,
708 00 Ostrava-Poruba

L

Mgr. Marie Franclová
tel.: 739 071 648
e-mail: FMarie@seznam.cz;
marie.franclova@gyby.cz

Klasické a španělské
gymnázium, Vejrostova 2, 635
00 Brno-Bystrc

Součástí propozic je i adresář pracovníků KÚ, zodpovědných za soutěže, kde si můžete ověřit organizátora
příslušné soutěže.
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Adresář krajských garantů soutěží 2021/22
Praha:
Mgr. Michaela Perková

Středočeský kraj:
Mgr. Lenka Škopová

Oddělení volného času
Odbor sportu a volného času
Magistrát hlavního města Prahy
Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1
tel.: 236 005 955
e-mail: michaela.perkova@praha.eu

Oddělení mládeže a sportu
Odbor regionálního rozvoje
Krajský úřad Středočeského kraje
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
tel.: 257 280 196
e-mail: skopova@kr-s.cz

Petr Hoskovec
tel.: 257 280 263
hoskovecp@kr-s.cz

Jihočeský kraj:
Bc. Jiří Anděl

Plzeňský kraj:
Mgr. Ludmila Novotná

Oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Krajský úřad Jihočeského kraje
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
pracoviště: Boženy Němcové 49/3, 370 76 České
Budějovice
tel.: 386 720 933
e-mail: andel@kraj-jihocesky.cz

Oddělení mládeže a sportu
Odbor školství, mládeže a sportu
Krajský úřad Plzeňského kraje
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
tel.: 377 195 373
e-mail: ludmila.novotna@plzensky-kraj.cz

Karlovarský kraj:
Bc. Lenka Butašová

Liberecký kraj:
Ing. Eva Hodboďová

Oddělení mládeže a sportu
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Krajský úřad Karlovarského kraje
Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary
tel.: 354 22 476, 601 214 150
e-mail: lenka.butasova@kr-karlovarsky.cz

Oddělení mládeže, sportu a zaměstnanosti
Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
Krajský úřad Libereckého kraje
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
tel.: 485 226 635, 739 541 550
e-mail: eva.hodbodova@kraj-lbc.cz

Ústecký kraj:

Královéhradecký kraj:
Mgr. Iva Polednová

Bc. Pavel Kucler
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.: 475 657 969
e-mail: kucler.p@kr-ustecky.cz

Odd. primárního a zájmového vzdělávání
Odbor školství
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové
tel.: 495 817 771, 702 175 793
e-mail: ipolednova@kr-kralovehradecky.cz

Mgr. Dana Beráková
JŠZ DVPP Hradec Králové,
Štefánikova 566, 500 11 Hradec Králové,
tel.: 725 059 837
e-mail: berakova@cvkhk.cz

Pardubický kraj:
Mgr. Lenka Havelková

Kraj Vysočina:
Ing. Karolína Smetanová

Oddělení organizační a vzdělávání
Odbor školství
Krajský úřad Pardubického kraje
Komenského nám 125
532 11 Pardubice
tel.: 466 026 215

Oddělení mládeže a sportu
Odbor školství, mládeže a sportu
Krajský úřad Kraje Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava
pracoviště: Jihlava, Věžní 28, kancelář číslo 108
tel.: 564 602 942
e-mail: Smetanova.K@kr-vysocina.cz

e-mail: lenka.havelkova@pardubickykraj.cz
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Denisa Pospíšilová

Olomoucký kraj:
Mgr. Jitka Pavlíková

referent soutěží
Centrum celoživotního vzdělávání - zařízení pro DVPP
Pardubického kraje
Mozartova 449, 530 09 Pardubice
tel.: 466 536 530, + 420 601 332 974
e-mail: souteze@ccvpardubice.cz

Oddělení krajského vzdělávání
Odbor školství a mládeže
Krajský úřad Olomouckého kraje
Jeremenkova 40 b, 779 00 Olomouc
tel.: 585 508 553
e-mail j.pavlikova@olkraj.cz

Jihomoravský kraj:
Bc. Jana Toninger Konečná

Jihomoravský kraj:
Mgr. Zdeňka Antonovičová

Odd. prevence a volnočasových aktivit,
Krajský úřad Jihomoravského kraje,
Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno
pracoviště: Cejl 73, 601 82 Brno
tel: 541 658 306
e-mail: toninger.jana@jmk.cz

vedoucí odd. Soutěže a práce s talenty
Středisko volného času Lužánky
Lidická 50, 658 12 Brno
tel.: +420 723 368 276, +420 549 524 124
e-mail: zdenka@luzanky.cz

Zlínský kraj:
Mgr. Radim Sukop

Moravskoslezský kraj:

Oddělení mládeže a sportu a rozvoje lidských zdrojů
Odbor školství, mládeže a sportu
Krajský úřad Zlínského kraje
třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
tel: 577 043 774
e-mail: radim.sukop@kr-zlinsky.cz

Mgr. František Pokluda
referent pro soutěže, školní tělovýchovu a dotace
Odbor školství, mládeže a sportu
Krajský úřad Moravskoslezského kraje
28. října 117, 702 18 Ostrava
tel.: 595 622 420
e-mail: frantisek.pokluda@msk.cz
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