
 

 

Propozice k okresnímu kolu Olympiády v německém jazyce 
 

Datum konání: 7. 3. 2022 
Místo konání:  SVČ Krnov, Dobrovského 16, Krnov 

Prezence: 8:00 – 8:30 hodin 

Zahájení soutěže:  8:30 hod. 

Předpokládaný konec:         14:00 hod. 

 

S sebou: Přezůvky, svačinu, psací potřeby, potvrzení (prohlášení ze školy) o bezinfekčnosti 

 

 

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

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

doprovodu hradí vysílající škola. 

 

 

Doprovod – aprobovaný učitel JN: 

 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.  

 

 

Obsah soutěže okresního kola: 

- poslech s porozuměním nebo čtení s porozuměním  

- konverzace se členy zkušební poroty – úvodní krátký rozhovor (představení, zodpovězení dotazů) 

- prezentace připraveného tématu, notebook bude k dispozici (délka max. 5 minut) 

- rozhovor na základě obrázku (bez přípravy) 

 

 

Témata: 

Kategorie I: SPORT  

Kategorie II: SPORT 

Kategorie III:  

Unterricht an meiner Schule (Lieblingsfächer, Fremdsprachen, Schulaktivitäten, 

Prüfungen, Schulprojekte, Distanzunterricht Pro - Contra 
 

. 

 

 

Přihlášky do okresního kola zašlete na E-mail: msmt@svckrnov.cz 

 

Nejpozději: 28. 2. 2022!!! 

 
 

 

 



 

Okresní kolo pro jazyk německý se týká kategorií: I.A, I.B, II.A, III.A 

 

Do okresního kola postupuje vždy vítěz školního kola dané kategorie 

 

 

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, 

 

Okr. Bruntál nevyhlašuje kategorii II. B v okresním kole. Vítěz školního kola postupuje přímo do 

krajského kola! V případě zájmu žáky přihlaste do krajského kola na stránkách www.svcoo.cz 

 

 

Neúčastní se žáci, kteří měli nebo mají možnost souvisle komunikovat v daném jazyce mimo samotnou 

jazykovou výuku, jedná se zejména o tyto případy: 

A/ žák pobýval v dané jazykové oblasti déle než šest měsíců 

B/ žák žije v bilingvní rodině, daný jazyk běžně používá ke komunikaci 

C/ žák navštěvuje školu, kde probíhá výuka více předmětů v daném jazyce 

 

 

Krajské kolo Soutěže v NJ, kat. II. A, II. B, III. A proběhne dne 13. 4. 2022 ve Středisko volného času, 

Ostrava- Moravská Ostrava, příspěvková organizace Sídlo: Ostrčilova 19, 702 00 Ostrava- Moravská Ostrava 

 

 

Helena Sedláčková, referent soutěží MŠMT 

Středisko volného času Krnov, Dobrovského 16, 794 01 Krnov 

E-mail: msmt@svckrnov.cz 

Tel.: 775 055 219 

 

 

                  
 

http://www.svcoo.cz/

