
 

Český jazyk 2021/2022 
p r o p o z i c e 

okresní kolo: 31. 3. 2022 
Kategorie I. (ZŠ) 

okresní kolo: 31. 3. 2022 
Kategorie II. (SŠ) 

 
Kategorie:  I. – 8. a 9. roč. ZŠ, 3. a 4. roč. 8letých. gym., 1. a 2. roč. 6letých gym. 
 II. - 1. – 4. roč. SŠ, 5. – 8. roč. 8letých gym., 3. – 6. roč. 6letých gym. 

 
Informace k soutěžím: http://talentovani.cz/olympiada-v-ceskem-jazyce  
Termín soutěže: školní kolo: leden 2022 
 krajské kolo: 26. 4. 2022 
 

Přihlášky do okresního kola vyplňte elektronicky 
do 21. 3. 2022 

po tomto termínu nebudou přihlášky registrovány 
http://www.activezdar.cz/souteze/ucitel/ 

Heslo pro přihlašování do všech soutěží zůstává stejné jako v loňském roce. 
NEZAPOMEŇTE NA EMAILOVOU ADRESU ŽÁKŮ I PEDAGOGA! 

 
Škola přihlásí do okresního kola (elektronicky) žáky navržené k postupu.  
Do okresního kola postupují z: 
I. kat. - dva žáci ze školy nad 400 žáků, z menších škol jeden 
II. kat. - dva žáci ze školy  
Okresní komise může zvážit počet postupujících dle organizačních podmínek. 
 
Po stanovení prezenční listiny okresního kola kontaktuje organizátor postupující soutěžící a 
jejich učitele s organizačními pokyny.  
Bude třeba na daný termín zajistit soutěžícím přístup k počítači s internetem a dohled 
pedagogického pracovníka.  
Pokud nebudou žáci z důvodů vládního zařízení přítomni ve škole, soutěžící řeší zadání z domu 
na PC při zapnuté kameře a připojeném mikrofonu. Soutěžící bude práci vypracovávat 
samostatně a musí být v místnosti sám. 
 
Hodnocení, určení jednoznačného pořadí a předání seznamu žáků navržených k postupu do 
vyššího postupového kola se řídí obecnými pravidly soutěže. Výsledky soutěže budou 
zveřejněny po opravení a vyhodnocení prací na internetové adrese organizátora 
www.activezdar.cz v titulu „Vědomostní soutěže“ 
 
Program soutěže: 
 
Soutěžící se mezi 8:30 – 9.00 hod. připojí do týmu na základě výzvy odeslané odpovědnému 
pedagogovi či žákovi  
Soutěž začne od 9.00 hod. (60 min. gramatika, 60 min. sloh + časová rezerva na odeslání) 

 



 
školní 
kola 

Leden 2022 Přesný termín stanoví škola. Škola zašle předsedovi okresní komise, případně 
krajskému koordinátorovi seznam žáků navržených 
k postupu do okresního kola. Do okresního kola 
postupují z každé kategorie 2 žáci s nejvyšším 
počtem bodů; okresní komise může dle potřeby 
zvážit počet postupujících dle místních podmínek; 
ÚK OČJ doporučuje, aby se z každé školy zúčastnil 
okresního kola nejméně 1 zástupce. 

okresní 
kola 

Březen 2022 
Po – Čt 

Přesný termín v rozmezí  
28. – 31. 3. a místo konání stanoví 
příslušná okresní komise OČJ po 
dohodě s Krajským úřadem. 

Organizátor okresního kola zašle předsedovi 
krajské komise, případně krajskému 
koordinátorovi, seznam žáků navržených k postupu 
do krajského kola. Do krajského kola postupují z 
každé kategorie soutěžící, kteří se v okresním kole 
umístili na 1. – 3. místě, případně náhradníci. 

krajská 
kola 

Duben 2022  

Po – Út 

Přesný termín v rozmezí            
25. – 26. 4. a místo konání stanoví 
krajská komise OČJ po dohodě s 
Krajským úřadem. 

Do ústředního kola postupují z každého krajského 
kola v každé kategorii 2 soutěžící s nejvyšším 
počtem bodů a dále nejlepší řešitelé z celé 
republiky, které vybere porota ústředního kola 
podle počtu získaných bodů, bez ohledu na 
zastoupení krajů, a tak, aby celkový počet 
účastníků ústředního kola nepřesáhl 60. 

ústřední 
kolo 

Červen 2022 Organizátor krajského kola zašle nejpozději do 30. 4. 2022 tajemnici soutěže:  
▪ výsledkovou listinu všech účastníků  
▪ mailem vypracované testy a slohové práce soutěžících, kteří se v krajském kole 
umístili na 3. – 5. místě.  
U těchto žáků/studentů uvede následující údaje:  
▪ Název a adresa školy 
▪ Kontaktní údaje na soutěžící (e-mail)  
▪ Kontaktní údaje na učitele, který žáka na OČJ připravoval (e-mail, telefon)  
▪ speciální vzdělávací potřeby nebo IVP 
 Pokyny k ÚK budou soutěžícím sděleny na webu soutěže a v pozvánkách. Informace 
naleznete na webové stránce http://www.talentovani.cz/souteze/olympiada-v-ceskem-
jazyce 
 

 
 
 
Garanti soutěže: 

pro kategorii I. 
Mgr. Eva Kociánová 
4. ZŠ, Švermova 4, Žďár nad Sázavou 
tel. 566 503 967 
kocianova@4zszdar.cz  

pro kategorii II. 
Mgr. Andrea Popelová 
Gymnázium, Neumannova 2, Žďár nad 
Sáz. 
tel. 566 653 828 
popelova@gymzr.cz  

 
Tajemník soutěže: 
Jitka Kalasová 
Soutěžní oddělení Active - SVČ 
Dolní 3, Žďár nad Sázavou, 59101 
olympiady@activezdar.cz 
Tel.: 771 116 018  


