
OKRESNÍ KOLO 

Olympiáda v anglickém jazyce  
Kategorie III. A - SŠ 

 

Soutěž probíhá ve školním, okresním (obvodním), krajském a ústředním kole. 

 

 U jazykové soutěže v angličtině jsou od školního roku 2019/2020 zavedeny 

následující změny: 

- zrušena kategorie III. B, určená pro žáky středních škol, kteří měli 

či mají trvalou možnost souvisle komunikovat v daném jazyce 

mimo samotnou výuku, 

- středoškolská kategorie SOŠ III C, která je určena pro žáky 

středních odborných škol, je rozšířena o okresní kolo soutěže, které 

podle místních podmínek může kraj organizovat, probíhá tedy na 

úrovni ŠK, fakultativně OK, KK a ÚK.  

- kategorie SŠ III. A je určena pouze pro gymnázia. 

 

Vážení organizátoři školních kol, prosím o zaslání vyplněných přihlášek do 

okresního kola (viz níže) nejpozději do 31. 1. 2020! 

 

Olympiáda v anglickém jazyce - SŠ 
Datum a začátek konání okresního kola: čtvrtek 20. 2. 2020 od 8.00 hod  

do cca 14.00 

Místo: DDM „Na Výstavišti“, Purkyňova 224 (za Májem), 293 01 Ml. Boleslav 

 

Do okresního kola postupuje vítěz školního kola. Žáci, kteří se umístili na 

druhém či třetím místě, postupují jen v případě doplnění kapacity, což lze 

zhodnotit až po 31. 1. 2020. 

 

Do 13. 2. 2020 zašle organizátor okresního kola pozvánku s podrobnými 

informacemi přímo přihlášené škole, popř. organizátorovi školního kola.   

 

Pro jazyk anglický: 

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 ZŠ I. 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. ročníku ZŠ; probíhá ve školním, okresním, krajském  

      a ústředním kole, 

 

e)  kategorie G III. A – je určena žákům 1. až 3. ročníků gymnázií; probíhá ve   

      školním, okresním, krajském a ústředním kole, 

 

f)  kategorie SOŠ III. C – je určena žákům 1. až 3. ročníků středních odborných  

     škol; probíhá ve školním, okresním (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. 

 

Zpracovala: 

Bc. Petra Korytářová 

Email: petra.korytarova@ddm-mb.cz  

Tel.: 724 985 140 
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