AZ Centrum Havlíčkův Brod, SVČ, Rubešovo nám.171, 580 01 Havlíčkův Brod,
tel.569 427 874,www.azcentrumhb.cz.
V Havlíčkově Brodě 2.12.2021

Informace k okresnímu kolu olympiády v německém jazyce
III.kategorie pro školní rok 2021– 2022
Školní kola : do 15.1.2022

Okresní kolo se uskuteční 23.února 2022 ( středa)
v AZ Centru, SVČ v Havlíčkově Brodě, Rubešovo náměstí 171 /bývalá ZŠ/.
Prezentace soutěžících : 8.00 – 8.30 hodin
Zahájení soutěže : v 8.30 hodin
Garant soutěže : Mgr.Eva Součková, Gymnázium Havlíčkův Brod
Do okresního kola postupuje ze školy ( v tomto případě tzn.. 1. až 3.ročníky všech typů
středních škol a odpovídající ročníky víceletých gymnázií ) do 300 studentů - 1 student
ze školy nad 300 studentů - 2 studenti
ze školy nad 500 studentů - 3 studenti.
Cestovné : soutěžícím je hrazeno jízdné prostředky hromadné dopravy.
Ceny: první tři soutěžící obdrží diplom a věcnou odměnu.
Přihlášky zasílejte : Mgr.Eva Součková, Gymnázium Havlíčkův Brod, PSČ 580 01,
tel. 569 669 334, e-mail: souckova@ghb.cz
n e j p o z d ě j i do 11.2.2022.
Organizačně soutěž zajišťuje Radka Švecová, AZ Centrum, SVČ Havlíčkův Brod,
tel.569 427 874, 605 206 023, e-mail: radkakadlecova69@gmail.com.
Organizační řád soutěží v cizích jazycích 2021-2022 a metodický návod najdete na
www.talentovani.cz/souteze.
Soutěžní kategorie :
III A - je určena žákům 1.až 3.ročníků všech typů středních škol a odpovídajících ročníků
víceletých gymnázií.
Pozn.: žáci v kat.III B postupují ze školního kola přímo do kola krajského
Průběh soutěže : témata se centrálně nevyhlašují, volba témat je v kompetenci garanta
soutěže. Soutěžící všech kategorií budou v okresním kole plnit :
a) písemnou část –poslech a úkoly k poslechu – 1/3 hodnocení
b) ústní část A/ - situační rozhovor – 1/3 hodnocení
B/ - konverzace - 1/3 hodnocení
Z okresního kola postupuje do krajského kola vítěz III A kategorie, student umístěný na
druhém místě je náhradníkem.
Prosíme učitele německého jazyka o doprovod svých žáků na okresní kolo a na místě o
případnou pomoc při vlastní organizaci soutěže.
Soutěžící si vezmou psací potřeby, obuv na přezutí a svačinu.
S pozdravem

Mgr.Eva Součková
Gymnázium Havlíčkův Brod

