
 

 

Informace k okresnímu kolu 

JAZYK ANGLICKÝ pro střední školy (kategorie III.) 

 

Datum konání: 16. 3. 2022 

Místo konání: SVČ Krnov, Dobrovského 16, Krnov 

Prezence soutěžících:  08:00 – 08:30 hodin 

Začátek soutěže:  08:30 hodin 

Předpokládaný konec soutěže:  14:00 hodin  

Termín zaslání přihlášek:  4. 3. 2022 

  

Přihlášky zasílejte na adresu:  msmt@svckrnov.cz 

Vítěz (pouze jeden) v každé kategorii postupuje do okresního kola. Není možné postoupit bez účasti ve 

školním kole. 

 

Kategorie III.A 

- je určena žákům 1. a 3. ročníku všech typů středních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií 

Kategorie III.B 

-je určena žákům 1. - 3. ročníků všech typů středních škol, které měli či mají trvalou možnost souvisle 

komunikovat v daném jazyce mimo samotnou jazykovou výuku 

 

 

Soutěž proběhne s tímto obsahem 

 

Písemná část 

 Poslech s porozuměním, popř. lexikální text 

 

 

Ústní část 

 Krátký úvod (představení) 

 Konverzace na zadané téma: 
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Témata: 

1. Students should be allowed to evaluate teachers. 

Do you agree/disagree? Why? 

(What aspects should be evaluated? How often? What form should the evaluation have? Should it be 

optional? What are the risks of evaluating teachers?) 

 
2. Homeschooling is better than traditional schooling. 

Do you agree/disagree? Why? 

(Speak about advantages and disadvantages of homeschooling and traditional schooling. Why might 

parents decide to homeschool their children? How is outdoor learning effective?) 

 
3. Plastic surgeries should be covered by health insurance.  

Do you agree/disagree? Why? 

(Are plastic surgeries necessary? Speak about examples of plastic surgeries which are vital.) 

 
4. Books are always better than the films that are made from them. 

Do you agree/disagree? Why? 

(The importance of reading. Speak about your favourite film genres and compare a book you have read 

with a film based on the book.) 

 
5. If you find money on the ground, it is automatically yours to keep. 

Do you agree/disagree? Why? 

(Speak about the most common crimes in your town. Is bullying a common problem at schools? Should 

juveniles be tried just like adults? Does higher education reduce crime?) 

 

 

Důležitá upozornění 

 Soutěžící si s sebou přinesou svačinu, přezůvky a psací potřeby. 

 K proplacení jízdného je nutno mít s sebou jednosměrnou, nebo zpáteční jízdenku, na které 

nesmí být soutěžící společně s doprovodem. 

 Jízdné pedagogického doprovodu hradí vysílající škola.  

 Učitelé, kteří budou v porotě, si sebou přinesou občanský průkaz a číslo účtu. 

 

 

 

 



 

 

Doprovod – aprobovaný učitel jazyka anglického: 

 V případě potřeby bude pomáhat ostatním členům komise s hladkým průběhem a regulérností soutěže. 

 (Jméno, příjmení, rodné číslo, adresu bydliště, stav, číslo účtu), jde o údaje, které jsou nutné pro dohodu 

 o provedení práce, kterou dostanou porotci dané soutěže proplacené. 

            

Přihlášky zasílejte: do 4. 3. 2022 

 

Helena Sedláčková, referent soutěží MŠMT 

Středisko volného času Krnov, Dobrovského 16, 794 01 Krnov 

E-mail: msmt@svckrnov.cz 

Tel.: 775 055 219 

 

 

Na další odborné informace Vám odpoví: 

Mgr. Alice Marková 

markova@sos-dcr.cz 

SOŠ dopravy a cestovního ruchu 

Revoluční 92, Krnov, PSČ 794 01 

 

 

 

 

 

 

 

 


