
 

 

       

 

 

ZŠ Filosofská, Praha 4 

Propozice obvodního kola Olympiády v anglickém jazyce 

2018 
Anglický jazyk – kategorie I. A, I. B, II. A, II. B,  

 

Obvodní kolo uvedených kategorií proběhne ve středu 14.2.2018 
na ZŠ s RvJ a RvTv Filosofská, Filosofská 3, Praha-Braník . 

Soutěž začne prezencí v 7:45 hod. Soutěžící si přinesou vlastní psací potřeby. 
 
Do soutěže postupuje vítěz školního kola v dané kategorii. Jejich přihlášky na 
příslušném formuláři prosím zašlete na níže uvedenou adresu. K přihláškám 
připojte informaci o počtu účastníků v jednotlivých kategoriích ve školním kole. 
Tyto údaje jsou nutné pro potřeby NIDV. 
 

Kompletně vyplněné a podepsané přihlášky lze poslat buď  elektronicky -
velenska@hobbycentrum4.cz nebo klasicky poštou na adresu:    

 

Ing. Jiřina Velenská, Dům dětí a mládeže Praha 4 -Hobby centrum 4,  
Bartákova 1200/4,  

140 00 Praha 4. 
Prosím o zaslání přihlášek nejpozději do 2.2.2018 

 
 

 
 
 

 



 

 

 

Vážení přátelé, příznivci anglického jazyka, 

  

srdečně Vás zveme na obvodní kolo soutěže v anglické konverzaci, kterou pořádá DDM Praha 4 – 

Hobby centrum 4 ve spolupráci se ZŠ s RVJ a RVTV Filosofská a které se bude konat ve středu         

14. února 2018. 

 

Pro jazyk anglický:  

a)  kategorie I. A - je určena žákům do 7. ročníků základních škol, probíhá ve školním a okresním 

kole, 
 

b) kategorie I. B - je určena žákům ročníků víceletých gymnázií odpovídajících věkové kategorii 

žáků do 7. ročníků základních škol; probíhá ve školním a okresním kole 
 

c) kategorie II. A - je určena žákům 8. a 9. ročníků základních škol; probíhá ve školním, 
okresním, krajském a ústředním kole, 

 

d)  kategorie II. B - je určena žákům ročníků víceletých gymnázií odpovídajících 8. a 9. třídě ZŠ; 
probíhá ve školním, okresním, krajském a ústředním kole, 

 
e) kategorii II. C - je určena žákům 8. a 9. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků 

víceletých gymnázií, kteří měli či mají trvalou možnost souvisle komunikovat v daném jazyce 
mimo samotnou jazykovou výuku - viz body 4 a, b níže; probíhá ve školním, krajském a 

ústředním kole, 

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 propozice část A. Kategorie). 

4. Německý, anglický, španělský a ruský jazyk mají kategorie (II. C, III. B, SŠ III) 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 2. stupně základní školy a středního vzdělávání v dané jazykové oblasti 

déle než šest měsíců nepřetržitě; 

b) žák v rámci školní docházky se učí/učil alespoň po dobu jednoho školního roku minimálně 
jednomu předmětu v daném cizím jazyce (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.  

c) 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 (rodilí mluvčí); 

d) rodič je sice jiné národnosti (není rodilý mluvčí), ale uvedený jazyk používá v komunikaci se 
svoji dcerou/synem 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.  

5. Do soutěží v cizích jazycích (včetně bilingvních kategorií II. C, III. B a SŠ III 

v jazyce německém, anglickém, španělském a ruském) se nezařazují žáci, pro 
které je daný jazyk mateřským jazykem nebo žáci z bilingvní (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. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Obsah soutěže: 

1/ poslech  

2/ konverzace, rozhovor 

 

Témata pro konverzaci: 

1. Family and relatives 

2. Housing 

3. Shopping 

4. Clothes and fashion 

5. Cooking and eating. Meals. 

6. Education. My school 

7. Daily programme 

8. Sports and games 

9. Hobbies. Free time 

10. Towns and cities 

11. My country, my town 

12. Animals and pets  

13. Describing a person 

14. My best friend 

 
Organizační opatření: 

 
- do každé kategorie může Vaše škola přihlásit nejvýše jednoho reprezentanta 

- prezence účastníků se bude konat od 7,45 do 8,10 v1.patře školy  

- soutěž začne v 8,15 a skončí přibližně ve 14 hodin 

- doprovod soutěžících na soutěž i ze soutěže zajišťuje vysílající škola 

- soutěžící si s sebou přinesou psací potřeby, svačinu a pití (možnost využít školní bufet) 

  

 

 

Přihlášku do okresních (NJ, AJ) a krajských kol soutěží naleznete v příloze. 

Vyplněnou přihlášku zašlete do 2. února 2018 e-mailem na adresu:  

velenska@hobbycentrum4.cz  

 

 

Výsledkové listiny najdete po soutěži na: 

 http://www.hobbycentrum4.cz/souteze/?detail=4406 
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