Propozice okresního kola konverzační soutěže v německém jazyce
Datum:
Čas:

14. únor 2020 (pátek)
9:00 (prezence od 8:30)

Místo konání: Gymnázium Františka Palackého
Husova 146
757 01 Valašské Meziříčí
www.gfpvm.cz
zodpovídá:
Ing. Jana Kopřivová
tel.:
571 612 311
e-mail:
jana.koprivova@gfpvm.cz

Přihlášky prosím zasílejte do 31.1.2020 na výše uvedený e-mail nebo adresu školy.
Po zkušenostech z předchozích let moc prosím o dodržení termínu a pečlivé vyplnění přihlášek
(viz níže) VČETNĚ POČTU SOUTĚŽÍCÍCH ve školním kole. PROSÍM, pokud to půjde,
POSÍLEJTE ELEKTRONICKOU VERZI, ať pak informace nemusím přepisovat, ne naskenovanou
PDF aj verze – podepsanou přihlášku pak můžete přivést osobně, není to ale nutné.
Výňatek z Propozic soutěží v cizích jazycích Národního institutu pro další vzdělávání 2019/2020:
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 propozice část A. Kategorie).
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.
Školní kola jazykových soutěží garantují jednotlivé školy, okresní a krajská kola garantují krajské
úřady (odbory zaměřené na školství, mládež a tělovýchovu), ústřední kola garantuje NIDV.
Školní kola se uskuteční pod vedením učitele cizího jazyka v jednotlivých školách. Do vyššího kola
postupuje v každé kategorii zpravidla vítěz. Organizátor okresního příp. krajského kola může
dle svých podmínek v závislosti na počtu žáků školy umožnit postup 2–3 nejlepších účastníků
v dané kategorii. Týká se to především škol, které vznikly v rámci optimalizace sloučením několika
subjektů.
V případě, že není možné uspořádat okresní kolo v dané kategorii vzhledem k malému počtu
zúčastněných škol, doporučujeme spojit dva (nebo více) okresů v kraji a uspořádat společné okresní
kolo s tím, že do krajského kola postoupí nejlepší soutěžící za každý okres v příslušné kategorii (tento
postupový klíč je zakotven v Organizačním řádu Soutěží v cizích jazycích č.j. MŠMT – 27 128/2016-1
s účinností od 1. 8. 2016, čl.7, odst. 7).

V případě, že ze stejného důvodu nelze uspořádat krajské kolo, doporučujeme spojit dva kraje a
uspořádat společné krajské kolo s vyrovnáním finančních nákladů na účast hostujících soutěžících
pořadatelskému kraji ze strany kraje hostujícího. Do ústředního kola postoupí v tomto případě za
každou kategorii nejlepší soutěžící z každého kraje (celkem 2).
U soutěží, které mají okresní i krajské kolo (angličtina, němčina), je možné u krajů, které jsou
tvořeny malým počtem okresů, upravit postupový klíč a umožnit, aby do krajského kola soutěže
postupovali z okresního kola dva či tři nejlepší soutěžící za příslušnou kategorii (Organizační
řád Soutěží v cizích jazycích č.j. MŠMT –27 128/2016-1 s účinností od 1. 8. 2016, čl.8, odst. 7).
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).
Do ústředních kol soutěží s výjimkou Soutěže v jazyce latinském 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.
Odborná porota musí s ohledem na program Excelence určit na všech soutěžních úrovních
jednoznačné pořadí soutěžících.
Ústřední kola soutěží v cizích jazycích jsou neveřejná. Učitel, který plní funkci doprovodu, nemůže být
přítomen při vlastním průběhu soutěže, kterého se účastní pouze soutěžící žák a příslušná hodnotící
komise. U nižších soutěžních kol (okresní, krajská) je rozhodnutí v kompetenci příslušného kraje.
Organizátoři školních kol jsou povinni zaslat přihlášky vítězů školních kol v jednotlivých
kategoriích, případně náhradníků, organizátorovi okresního kola soutěže v němčině v angličtině.
U ostatních jazyků a vybraných kategorií v němčině (VG II. B, pokud kraj okresní kolo v této kategorii
neorganizuje) a v angličtině (kat. SOŠ III. C, pokud kraj okresní kolo v této kategorii neorganizuje)
organizátorovi krajského kola, a to co nejdříve po ukončení příslušného kola soutěže.
U anglického a německého jazyka je organizátor okresního kola soutěže povinen zaslat přihlášky
vítězů v jednotlivých kategoriích organizátorovi krajského kola soutěže.
Organizátoři krajských kol jsou povinni zaslat výsledkové listiny krajských kol v jednotlivých kategoriích
s uvedením jména, adresy školy, telefonu, e-mailu na níže uvedenou kontaktní adresu.
Další organizační pokyny:
1. Přihlášky do vyššího kola soutěže musí organizátoři zaslat okamžitě po ukončení daného
kola soutěže. Přihlášky do celostátního kola jsou zadávány elektronicky. Podrobné informace pro
přihlašování budou zaslány v lednu organizátorům jednotlivých postupových kol soutěže (viz adresář
na str. 10-14). Organizátoři krajských kol jsou povinni zaslat NIDV údaje o počtu soutěžících ve
školních, (okresních) a krajských kolech, případně připomínky a doporučení pro další ročník (viz čl. 8,
odst. 8, písm. c Organizačního řádu soutěží v cizích jazycích).
2. 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;
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.
3. 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).
4. V případě, že se nám (NIDV) podaří pro tento ročník zajistit sponzorské dary či jiná ocenění,
upozorňujeme, že o jejich použití spolurozhoduje sponzor či dárce.

Ráda bych vás upozornila na nové rozdělení do kategorií:
A. Kategorie:
Soutěžící jsou do jednotlivých kategorií SCJ zařazováni podle Organizačního řádu č.j. MŠMT–27
128/2016-1.
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; probíhá ve
školním, okresním, krajském a ústředním kole
Obsah soutěže:
Soutěže v cizích jazycích vycházejí z obsahu vzdělávacích oblastí cizí jazyk a další cizí jazyk v
rámcových vzdělávacích programech.
Školní, okresní/krajské kolo pro všechny soutěžní kategorie (a ústřední kolo prokat. ZŠ II. A)
Písemná část:
- poslech s porozuměním (na základě slyšeného textu splnit zadaný úkol);
Ústní část:
ZŠ II. A; VG II. B:
- krátký úvod (představení);
- konverzace s porotou (na základě obrázku, bez přípravy).
Vhodné jsou obrázky mnohoznačné, které umožňují různou interpretaci, a obrázky s neobvyklými
situacemi.
Kat. SŠ III. A:
- krátký úvod (představení);
- konverzace s porotou (na dané téma 5-10 min., s přípravou).
V konverzační části soutěže se hodnotí jazyková pohotovost a kreativita, bohatost slovní zásoby,
výslovnost a gramatická správnost, srozumitelné vyjádření i obhájení svého názoru. Témata se
centrálně nevyhlašují.
Volba témat je v kompetenci tvůrců úloh na jednotlivých postupových úrovních.

Témata okresního kola:
Kategorie IA,B
1. Meine Hobbys
2. Meine Familie
3. Meine Freunde
4. Meine Schule (Klasse)
5. Essen, Trinken, Einkaufen
Kategorie II.A,B
1. Meine Hobbys (Kultur)
2. Meine Familie (Wohnen)
3. Meine Freunde
4. Meine Schule (Klasse)
5. Essen, Trinken, Einkaufen
6. Ferien
7. Reisen
8. Kleidung
Kategorie III
1. Ideale und Probleme der Jugend
2. Mensch und Natur
3. Freizeit und Hobbys
4. Sport und Fitness
5. Schule und Bildung
6. Kultur und Kunst
7. Urlaub und Reisen
8. Familien- und Gesellschaftsleben
9. Gesundheit und Krankheiten
10. Einkäufe und Dienstleistungen
11. Berufe und Zukunftspläne
12. Wohnen und Wohnort
13. Unsere Heimat und Leute
14. Medien und Technik
15. Feste und Bräuche

Přihláška do okresního kola konverzační soutěže v německém jazyce:

Nezapomeňte prosím na Informace o účasti ve školním kole 2019/2020 níže
Jméno a příjmení:
Datum narozeni:
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 a adresa školy vč. IČO:
PSČ
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 2019/2020.
Pozn.: Pokud se prokáže nesprávné zařazení soutěžícího, bude žák hodnocen mimo pořadí a škole
budou následně odebrány neoprávněně přidělené body v programu Excelence.
………………………………………………..
podpis předsedy poroty
VZOR Souhlasu se zpracováním osobních údajů používaný v NIDV
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 NIDV naleznete zde:
https://www.nidv.cz/media/materialy/gdpr/GDPR-Informacni_povinnost_NIDV.pdf
Poznámka: Učitel, který odpovídá ve škole za Soutěže v cizích jazycích, zašle organizátorovi
okresního/krajského kola počet žáků soutěžících ve školním roce.
Potvrzuji správnost výše uvedených údajů. Potvrzuji, že soutěžící byl zařazen do kategorie v souladu
s propozicemi soutěže v cizích jazycích, a že zejména:*
a) nepobýval během školní docházky v dané jazykové oblasti déle než šest měsíců nepřetržitě;
b) daný jazyk není mateřským jazykem žáka nebo žák nežije v bilingvní (dvojjazyčné) rodině,
tj. není od narozeni vychováván v daném jazyce, takže ho nemůže používat rovnocenně jazyku
mateřskému;
c) žák v rámci školní docházky se neučí/se neučil alespoň po dobu jednoho školního roku více
předmětů v daném jazyce -například nenavštěvuje/nenavštěvoval cizojazyčné gymnázium.
……………………………….

………………………………..

podpis soutěžícího

podpis předsedy poroty

Informace o účasti ve školním kole 2018/2019

(vyplní předmětová komise)
Kategorie:
Adresa školy vč. PSČ, tel., e-mail:
Okres:
Počet žaků soutěžících ve školním kole:
Připomínky a doporučení:
Jméno a podpis odpovědného učitele:
Vyplněné údaje zašlete organizátorům okresního kola.
Postupová kola, termíny jejich konání:
Školní kola:
Okresní kola:
Krajská kola:
Ústřední kolo:

do 10.1.2020
do 14.2.2020
do 20.3.2020
19.-22.4.202 IIB, IIIA, 4.5.2020 IIA

Soutěž v kategorii I končí okresním kolem
Krajské kolo kategorie II A, B, C
Datum: do 20.3.2020
Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín
Náměstí T. G. Masaryka 2734
760 01 Zlín ¨
Mgr.Marcela Škutová
tel.: 577 007 433
e-maill:skutova@gjszlin.cz
Krajské kolo kategorie III A, B
Datum: do 20.3.2020
Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín
Náměstí T. G. Masaryka 2734
760 01 Zlín ¨
Mgr. Soňa Surá
tel.: 577 007 450
e-mail: sura@gjszlin.cz
Ústřední kolo pro VG II. B; SŠ III. A:
Písemná část:
- poslech s porozuměním (na základě slyšeného textu splnit zadaný úkol; soutěžící slyší text vždy
dvakrát);
- čtení s porozuměním (na základě čteného textu splnit zadaný úkol);
Ústní část:
- krátký úvod (představení);
- prezentace a konverzace (3 členná skupina soutěžících, 1h. příprava prezentace na dané téma).
Na ústní část budou soutěžící připravováni během finále.
(Členové skupiny postupně či střídavě hovoří na dané téma, odpovídají na doplňující otázky. Komise
dohlíží, aby se členové skupiny dostali ke slovu zhruba stejnoměrně, případně klade doplňující otázky.
V konverzační části soutěže se hodnotí jasné a srozumitelné vyjádření se k zadané problematice a
schopnost obhájit svůj názor. Za vzor může posloužit Internationale Deutscholympiade-Durchführung.)

