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KRAJSKÉ  KOLO SOUTĚŽE  VE  ŠPANĚLSKÉM JAZYCE

Datum a místo konání: 6. 3. 2019 v budově Gymnázia, Olomouc, Čajkovského 9
Vyhlašovatel: Krajský úřad Olomouckého kraje – odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Organizátor: Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9
Garant soutěže: Mgr. Vlastimil Kašpír

SOUTĚŽE  V CIZÍCH  JAZYCÍCH  (ŠPANĚLŠTINA)

p r o p o z i c e   2018/2019

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.

A. Kategorie 
Soutěžíci jsou do jednotlivých kategorií SCJ zařazováni podle Organizačního řádu č. j. 
MŠMT – 27 128/2016-1 s účinností od 1. 8. 2016.

a) kategorie SŠ I (do úrovně nejvýše B1) – je určena žákům všech typů středních 
škol (včetně odpovídajících ročníků víceletých gymnázií) do 3 let výuky španělštiny; 
započítává se i výuka na ZŠ; probíhá ve školním, krajském a ústředním kole, 

b) kategorie SŠ II (úroveň B2) - je určena žákům všech typů středních škol (včetně 

odpovídajících ročníků víceletých gymnázií) s více než 3 lety výuky španělštiny; započítává 
se i výuka na ZŠ; probíhá ve školním, krajském a ústředním kole, 

c) kategorie SŠ III (úroveň C1 a vyšší) - je určena žákům všech typů středních 
škol (včetně odpovídajících ročníků víceletých gymnázií), kteří měli či mají trvalou možnost 
souvisle komunikovat v daném jazyce mimo samotnou jazykovou výuku. Jde 
zpravidla o tyto případy:
a) žák pobýval během 5. roč. ZŠ; 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 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 svojí dcerou/synem místo svého rodného jazyka (např. otec je 
Ukrajinec, ale komunikuje  s dětmi rusky).

 Soutěž probíhá ve školním, krajském a ústředním kole.
         Do kategorie SŠIII se nezařazují žáci, pro které je daný jazyk mateřským jazykem  
nebo žáci žijící v bilingvní (dvojjazyčné) rodině, tj. od narození jsou vychováváni v daném 
jazyce, takže ho mohou používat rovnocenně jazyku mateřskému.

B. Postupová kola, termíny jejich konání:
školní kolo: leden - únor 2019
krajské (oblastní) kolo: 6. 3. 2019
ústř. kolo: duben - květen 2019 (termín bude upřesněn,
                sledujte http://www.talentovani.cz/souteze-v-cizich-jazycich; www.nidv.cz)

     

      C.  Termín poslání přihlášky do krajského kola:    do 15. 2. 2019

D. Podmínky postupu  

Školní kola se uskuteční pod vedením učitele cizího jazyka v jednotlivých školách. Do 
vyššího postupového kola (v případě ŠJ krajského kola) postupuje v každé kategorii 
zpravidla vítěz. Organizátor krajského kola může dle svých podmínek v závislosti na 
počtu žáků umožnit postup 2-3 nejlepších účastníků v dané kategorii. Vzhledem 
k tomu, že od školního roku 2014/2015 přibyla nová kategorie, přidává se do 
všeobecných instrukcí pro školy toto ustanovení:

Školy mohou do krajského kola nominovat dva nejlepší za každou 
kategorii, v případě, že by se do krajského kola přihlásilo více osob, 
než by krajská komise zvládla, soutěžit za školu bude nejlepší a 
druhý nominovaný bude v roli náhradníka.

V případě, že posíláte dva zástupce pro danou kategorii, označte, prosím, kdo je 
vítězem školního kola a kdo je náhradník. Pokud by došlo k situaci, že účastníků bude 
více, bude škola v předstihu informována o variantě vítěz – náhradník (proto je také 
posunut termín poslání přihlášky už na polovinu února). V opačném případě by vše 
zůstalo jako doposud.

Organizátoři školních kol jsou povinni zaslat přihlášky vítězů školních kol 
v jednotlivých kategoriích, případně náhradníků, organizátorovi krajského kola, a to co 
nejdříve po ukončení příslušného kola soutěže.

Do ústředního (celostátního) kola soutěže v Praze postupuje pouze vítěz krajského 
kola soutěže v každé kategorii. Přihlášky do celostátního kola jsou zadávány 
elektronicky. Podrobné informace pro přihlašování budou sděleny vítězům 
bezprostředně po ukončení krajského kola.

E. Další organizační pokyny

Na přihlášce do krajského kola soutěže (viz Příloha 2) 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 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 a 
soutěžící bude hodnocen mimo pořadí;

b) zjištění následně po ukončení soutěže, nejdéle do 14 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.  

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.



PŘEDPOKLÁDANÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM 
KONVERZAČNÍ SOUTĚŽE

Místo konání: Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9

Datum konání: středa 6. března 2019

Prezentace: 8.30 – 9.00 hod.

Zahájení: 9.00 hod.

Soutěž: - písemná část: 9.15 –   9.45 hod.
- přestávka, občerstvení: 9.45 – 10.00 hod.
- ústní část:           10.00 – 14.00 hod.

Vyhodnocení soutěže:          14.30 –  15.00 hod.

Závěr:     15.00 hod.

Průběh Krajského kola soutěže ve španělském jazyce:

Písemná část:
- ověření porozumění slyšenému textu pomocí otázek, na něž účastník písemně odpoví (text 

slyší soutěžící dvakrát)

Ústní část:
- bezprostřední konverzace se členy poroty na volné téma (všechna témata vycházejí z 

okruhů probíraných na příslušném stupni školy, v úvodu této části se soutěžící představí a 
formou dialogu pohovoří na dané téma se členy  poroty, tato část je bez přípravy; viz 
Příloha 1);

- popis fotografie a rozhovor s porotci na základě obrázku
- řešení jazykové situace – rozhovor se členy poroty
- rozhovor na obecné téma z oblasti zeměpisu, kultury, hudby, tradic, historie, sportu apod. 

(soutěžící by měli vycházet z témat stanovených RVP, jejich souhrn viz Příloha 1)

Při hodnocení ústní části se přihlíží především k bohatosti slovní zásoby, pohotovosti, 
plynulosti a vtipnosti vyjádření. Důraz bude kladen také na výslovnost, gramatickou správnost 
a na schopnost porozumět položeným otázkám (přiměřeně ke kategoriím).
Obsah a formu soutěže ve španělském jazyce v jednotlivých kolech detailně stanoví příslušná 
soutěžní porota. Tematické okruhy vycházejí z obsahu školní výuky.
Kritéria hodnocení: porota bere v úvahu výslovnost, slovní zásobu, pohotovost a plynulost vyjádření, 
stupeň porozumění slyšenému či psanému textu, všeobecnou znalost reálií dané jazykové oblasti, u 
vyšších kategorií event. nonverbální projev.



      Příloha 1

TEMATICKÉ OKRUHY A KOMUNIKAČNÍ SITUACE

KATEGORIE SŠ I (do 3 let studia španělštiny a do úrovně nejvýše B1)
TEMATICKÉ OKRUHY A KOMUNIKAČNÍ SITUACE (v předpokládané úrovni příslušné 
kategorie)
koníčky, zájmy, rodina, bydlení a domácnost, město a venkov, krajina, trávení volného času, 
dovolená, cestování, svátky a tradice, obchody a nakupování, služby, doprava, kultura, návštěva kina a 
divadla, nemoci a návštěva u lékaře, jídlo, návštěva v restauraci, jednoduché recepty, práce a pracovní 
profese, škola a výuka, vybavení školy a učebny, sport a životní styl, příroda a životní prostředí, média 
REÁLIE ZEMÍ STUDOVANÉHO JAZYKA (v předpokládané úrovni příslušné kategorie)
geografické zařazení a stručný popis, významné události z historie, významné osobnosti, životní styl a 
tradice zemí dané jazykové oblasti v porovnání s Českou republikou, kultura, umění a sport, základní 
přehled o významných literárních dílech

KATEGORIE SŠ II (více než 3 roky studia španělštiny, úroveň B2)
TEMATICKÉ OKRUHY A KOMUNIKAČNÍ SITUACE (v předpokládané úrovni příslušné 
kategorie)
tematické okruhy kategorie SŠ I rozšířené o:
vlastní světonázor, společenské vztahy, společnost, politika a politické strany, státní správa a úřady, 
ekonomika, vzdělávání a školský systém, debaty a diskuse, příroda a krajina, ekologie a ochrana 
životního prostředí, globální problémy, věda a technika, umění a umělecké předměty, vybavení pro 
sport a zábavu, gastronomie
REÁLIE ZEMÍ STUDOVANÉHO JAZYKA (v předpokládané úrovni příslušné kategorie)
reálie kategorie SŠ I rozšířené o:
politické, ekonomické a společenské postavení ve světě (stručná charakteristika politické situace, 
ekonomiky, společnosti a kultury zemí dané jazykové oblasti), vztahy zemí dané jazykové oblasti s 
Českou republikou, literatura (významná díla a autoři), významné osobnosti vědy, techniky, sportu a 
umění, běžný život a tradice (rodina, vzdělávání, národní záliby a zvláštnosti), jazykové zvláštnosti a 
odlišnosti, média a jejich účinky na jednotlivce a společnost (tisk, rozhlas, film, internet), zásadní 
aktuální události veřejného dění

KATEGORIE SŠ III (úroveň C1 a vyšší)
TEMATICKÉ OKRUHY A KOMUNIKAČNÍ SITUACE (v předpokládané úrovni příslušné 
kategorie)
charakterové vlastnosti, koníčky, zájmy, názory a postoje, náboženství; běh života, rodina, 
společenské vztahy, domov, vybavení domácnosti; dovolená, zdraví, stravování, životní styl, styl 
oblékání; typy škol, škola a její vybavení, školní předměty, průběh vyučování, osobnost učitele, 
hodnocení prospěchu, zkoušky, certifikáty, vědecké společnosti a kluby; veřejné instituce, služby, 
obchody, politické strany, volby, veřejná jednání a vystoupení, soutěže, státní správa, poštovní, 
bankovní a dopravní služby, cestování; firmy, průmysl, zemědělství, doprava; zaměstnanost, různé 
druhy profesí, pracovní události, přijímací řízení, pracovní smlouva, popis práce, bezpečnost práce, 
stroje a nástroje, pracovní postupy, návody; příroda, počasí, životní prostředí, život na venkově a ve 
městě; věda a technika, divadlo a kino, hudba a koncerty, architektura, malířství, sochařství, literatura, 
tradice, sporty a sportovní hry, společenské akce a hry, média, pokrok ve společnosti, problémy 
současné společnosti
REÁLIE ZEMÍ STUDOVANÉHO JAZYKA (v předpokládané úrovni příslušné kategorie)
geografické, historické, politické, ekonomické a kulturní postavení země ve světě; vztahy s ČR a EU; 
významné osobnosti, jejich úspěchy a přínos; historické i současné události většího významu, místa 
turistického zájmu; vzdělávání, věda, technika, sport, příroda, umění; národní záliby a specifika, 
jazykové zvláštnosti a odlišnosti; literatura – beletrie psaná současným moderním jazykem



                                                                            Příloha 2

Přihláška do  K R A J S K É H O  kola soutěže v jazyce  Š P A N Ě L S K É M

Jméno a příjmení: ..............................................................................................................................……

Datum narození: .................................... Adresa bydliště: …………...………………………… 

……………………………………………………………. PSČ: …………………...…………

Tel.: ..........…………………………………. E-mail: ….………………………………………………..

Ročník školy: ........………… Výuka jazyka v rámci vyučování od školního roku: .................................

Jazyková kategorie: ………………………………………………………………………..…............…..

Jméno, příjmení a titul vyučujícího: ………..................…………………………………………………

Přesný název a adresa školy: ................................................................................……………………….

...................................................... …..……………………………………. PSČ: .................................... 

Tel.:…………………..…………… E-mail:…………………………………………………………….

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Byl jsem informován, že poskytnutí osobních údajů prostřednictvím jména, příjmení, data, narození, 
adresy školy, adresy trvalého bydliště na prezenčních listinách, pro zajištění ubytování, proplácení 
cestovních a dalších nákladů, je nezbytné pro zajištění účasti v krajském kole soutěže, které se koná 
dne ………….. 2019 v …………….. a následně uděluji tímto Gymnáziu, Olomouc, Čajkovského 9
souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

Souhlasím se zveřejněním výsledků mého umístění prostřednictvím jména, příjmení, názvu školy, 
fotografií ze soutěže na webových stránkách organizátora www.gcajkol.cz, případně zveřejněním 
článku v médiích v souvislosti s účastí v soutěži. Soutěž jezařazena v systému Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy, ve kterém se evidují výsledkové listiny soutěží zařazených do Věstníku 
MŠMT po dobu 10 let.        ANO/NE

Souhlasím se zveřejněním výsledků mého umístění prostřednictvím jména, příjmení, názvu školy, 
roku narození v databázi Excelence středních škol v souvislosti s účastí v krajském kole. Soutěž je  

Potvrzuji správnost výše uvedených údajů. Potvrzuji, že soutěžící byl zařazen do kategorie v souladu 
s propozicemi soutěže na šk. rok 2018/2019. Pokud se prokáže nesprávné zařazení soutěžícího, bude žák 
hodnocen mimo pořadí a škole budou následně odebrány neoprávněně přidělené body v programu Excelence. 

Následující upozornění platí pro kategorie SŠI a SŠII:
a) žák nepobýval během šk. 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 
narození 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 předmětům v 
daném jazyce - například nenavštěvuje/nenavštěvoval cizojazyčné gymnázium.

………………………………. ………………………..
podpis soutěžícího podpis předsedy poroty



zařazena v systému Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ve kterém se evidují výsledkové 
listiny soutěží zařazených do Věstníku MŠMT po dobu 10 let.        ANO/NE

Souhlasím s předáním výsledků mého umístění prostřednictvím jména, příjmení, názvu školy, 
emailové adresy, telefonu a data narození třetí straně v souvislosti s přihlášením do navazujících kol 
soutěže, případně návrhy na další ocenění.        ANO/NE

V …………………… dne …………. 2019

………………………………………… ………………………………………………………...
podpis soutěžícího podpis zákonného zástupce (v případě nezletilého   
                                                                             žáka/žákyně)

Kategorie: ……………………………………………………………………………………………….

Adresa školy vč. PSČ, tel., e-mail: ………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Počet žáků soutěžících ve školním kole: ……………………………….………………………………..

Připomínky a doporučení: ……………………………………………………………………………….

Jméno a podpis odpovědného učitele: …………………………………………………………………..

Vyplněnou tabulku zašlete organizátorům krajského kola. Organizátor krajského kola zašle údaje o 
počtu soutěžících v jednotlivých kolech (školní, krajské) Národnímu institutu pro další vzdělávání.

 Informace o účasti ve ŠKOLNÍM kole 2018/2019 (vyplní předmětová komise)




