
 

 

 
 
 

Národní pedagogický institut České republiky 
(dále jen NPI) 

 
Soutěže v cizích jazycích 
angličtina – kategorie I, II  

2021/2022 
p r o p o z i c e 

 
 
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. Důležité: 

v angličtině 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 AJ 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. MSMT- 
37007/2019-1 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, 

 
 
 
 
 

http://www.debatovani.cz/
http://ec.europa.eu/translatores
https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/juvenes-translatores-soutez-pro-mlade-prekladatele-v-eu?highlightWords=juvenes+translatores
https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/juvenes-translatores-soutez-pro-mlade-prekladatele-v-eu?highlightWords=juvenes+translatores
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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, 
 

 
 

 
* termín konání bude shodný pro všechny kraje vzhledem k jednotným úkolům, které bude 
zpracovávat a jednotlivým krajským organizátorům distribuovat 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. 
 
Školní kola se uskuteční pod vedením učitele cizího jazyka v jednotlivých školách.  
 
Do okresního kola postupuje z jedné školy v každé kategorii pouze vítěz. 
 
Okresní kolo – kategorie I A, I B, II A, II B:  pátek 25. března 2022 
 
Vzhledem k charakteru soutěže se předpokládá pouze prezenční forma konání soutěže. 
 
Okresní kolo se uskuteční v prostorách DDM Olomouc. Garantem tohoto kola je DDM Olomouc. 
Začátek soutěže je v  8.30, prezence: 8.00 – 8.25. Žáci si s sebou vezmou psací potřeby a přezůvky. 
Vzhledem ke každoročně vysokému počtu účastníků okresního kola prosíme o včasný příjezd 
a respektování začátku soutěže! 
 
Školy pošlou vyplněnou přihlášku, která je součástí těchto propozic, co nejdříve po skončení školního 
kola, nejpozději však do 4. 3. 2022  elektronicky na adresu:  souteze@ddmolomouc.cz  
 
Prosíme o včasné zaslání přihlášek a jejich pozorné vyplnění. Pokud škola nebude vysílat svého 
zástupce do okresního kola, pošle na výše uvedenou adresu DDM alespoň přehled o účasti žáků ve 
školním kole. 
 

B. Postupová kola, termíny jejich konání (2022) 

 
 angličtina němčina ruština francouzština španělština latina 
školní 
kola 

únor únor únor únor únor únor 

okresní 
kola 

březen 
kategorie 

 IA, IB, IIA, IIB 
OK Olomouc 
25. 3. 2022 

 

březen x x x x 

krajská 
kola 

duben/květen 
kategorie  
IIA, II B 

KK Olomouc 
22. 4. 2022 

duben březen 30.3.* březen duben/květen 

ústřední 
kolo červen** květen** duben** květen** duben** červen** 

http://www.talentovani.cz/souteze-v-cizich-jazycich
mailto:souteze@ddmolomouc.cz
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Průběh okresního kola 

V písemné části žák vyplní zadané úkoly na základě poslechu audionahrávky (listening 
comprehension) a na základě orientace v neznámém textu (reading comprehension).  
 

V ústní části se nejdříve stručně představí,  

- následuje řízený rozhovor (řešení situace, bez přípravy) hodnotí se jazyková 
pohotovost a kreativita, bohatost slovní zásoby, výslovnost a gramatická správnost, 

- a v závěru několik otázek zkušební komise k níže uvedeným tématům. 

 
Podstatou soutěže není naučit se nazpaměť témata, nýbrž vyjádřit se jasně a srozumitelně  
k zadané problematice a být schopen obhájit svůj názor. 
 
 

Témata pro jednotlivé kategorie 
 
Kategorie  I. A, I.B       Kategorie II. A, II. B 
1. House and family life               1. Diet and fitness (healthy life style) 
2. My town (village) 2. Entertainment (cinema, theatre, music, books, 

art)                                                              
3. Daily programme      3. Holidays, festivals, celebrations 
4. Hobbies and pastime activities    4. Seasons of the year, weather 
5. Sports and games     5. Travelling, tourism 
6. Food and meals              6. Clothes and fashion 
 
 
 
 
Do krajského kola postupují první dva z okresního kola v kategoriích IIA, IIB. V kategoriích IA a 
IB se krajské kolo nekoná, soutěž končí kolem okresním. 
 
 
Krajské kolo – kategorie II A, II B:   pátek 22. dubna 2022 
 
 
Průběh krajského kola a konverzační témata pro kategorie II A a II B budou totožné jako v kole 
okresním. 
 

Vzhledem k charakteru soutěže se předpokládá pouze prezenční forma konání soutěže. 
 
 
 
 

Do ústředního kola 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.  

 
 

Další organizační pokyny: 
1. 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; 
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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. 
 

2. 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). 
 
 
 
 
Přihláška – viz. následující strana. 
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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 

 

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 

https://www.npi.cz/o-nas/zasady-ochrany-osobnich-udaju?highlight=WyJnZHByIl0=
https://www.npi.cz/o-nas/zasady-ochrany-osobnich-udaju?highlight=WyJnZHByIl0=

