
 

 

Propozice k okresnímu kolu jazyka anglického pro ZŠ 

 

Datum konání: 14. 3. 2022 

Místo konání: SVČ Krnov, Dobrovského 16, Krnov 794 01 

Přihlášky zasílejte na adresu:  msmt@svckrnov.cz, tel.: 775 055 219 

Termín zaslání přihlášek:  4. 3. 2022 

Prezence soutěžících:  08:00 – 08:30 hodin 

Začátek soutěže:  08:30 hodin 

Předpokládaný konec soutěže:  14:00 hodin (časový posun podle počtu soutěžících) 

 

 

Důležité upozornění: K proplacení jízdného je třeba platná jízdenka (jednosměrná, nebo zpáteční), 

                                     žáci mohou mít hromadnou jízdenku, nesmí však mít společnou s doprovodem. 

 

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. 

 

 

a) kategorie I. A - je určena žákům 6. - 7. ročníků základních škol; soutěž probíhá ve školním a okresním (obvodním) 

kole; 

b) kategorie I. B - je určena žákům 6. - 7. ročníků základních škol s rozšířeným vyučováním jazyků, odpovídajících 

ročníků víceletých gymnázií a žáků z bilingvních rodin; soutěž probíhá ve školním a okresním (obvodním) kole; 

c) kategorie II. A - je určena žákům 8. a 9. ročníků základních škol; soutěž probíhá ve školním, okresním (obvodním), 

krajském a ústředním kole; 

d) kategorie II. B - je určena žákům 8. a 9. ročníků základních škol s rozšířeným vyučováním jazyků a odpovídajících 

ročníků víceletých gymnázií a žáků z bilingvních rodin; soutěž probíhá ve školním, okresním (obvodním), krajském 

a ústředním kole; 

 

- za školu se může zúčastnit pouze 1 žák (v každé kategorii) 

 

 

 



 

 

Soutěžit se bude v dovednostech: plynulost vyjadřování a výslovnost, řešení gramatického testu a poslech, 

reakce na otázky k tématům. 

Dojíždějící žáci budou na speaking bráni přednostně. 

 Bude test na reading a writing a test na listening. Na poslechový test budou žáci I. kategorie potřebovat 

pastelky. 

 

           6.-7.třídy: gramatický a poslechový test, popis obrázku, soutěžící představí sebe monologem+ 

           rozhovor / okruhy: My pet (Animals), My day (Daily programme), My family (Family life), My class 

           and school (Timetable), My friend,  My free time, My town, My house/ flat 

 

 

- 8.-9.třídy: gramatický a poslechový test, soutěžící představí sebe monologem a poté bude probíhat 

rozhovor se členy komise jako řešení určité situace na dané téma, např. navštívil (-a) jsem cizí 

město a ptám se na cestu, návštěva u lékaře, návštěva restaurace, domlouvám si schůzku, nakupování, 

apod. 

 

přihlášky posílejte do 4. 3. 2022 na adresu: msmt@svckrnov.cz 
 

 

- pořadatel si vyhrazuje právo na zařazení doprovodných učitelů do poroty 

- žáci budou soutěžit anonymně 

 

předseda soutěže - Mgr. Markéta Ecklová, DiS., Základní škola Krnov, Žižkova 3, 794 01 Krnov, 

ecklova.marketa@seznam.cz 

organizátor soutěže – SVČ Krnov, msmt@svckrnov.cz 

Helena Sedláčková, referent soutěží MŠMT 

Středisko volného času Krnov, Dobrovského 16, 794 01 Krnov 

E-mail: msmt@svckrnov.cz 

Tel.: 775 055 219 
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