Přihláška do obvodního kola SOUTĚŽE V ANGLICKÉM JAZYCE 2016-2017
Jméno a příjmení: ……………………..…………………. Datum narození: …………………………………………………
Adresa bydliště: .......................................................................……………………PSČ: …………….………
Tel.: ..........…………………………………. E-mail: ……………………………………………………………………………………
Ročník školy: .........………………

KATEGORIE: …………..

Jméno, příjmení a titul vyučujícího: ...............………………………………………………………………………….……
Kontakt na vyučujícího: ………………………………………………………………………………………………………………..
Název školy: ....................................................................……………………………………………...............
Adresa školy: ............................................................…………………………… PSČ: .........................….
E-mail, na který budou zasílány informace o anglické olympiádě a jejích výsledcích (NUTNÉ):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
„Potvrzuji, že soutěžící byl zařazen do kategorie v souladu s propozicemi soutěže na šk. rok 2016/2017.
Pokud se prokáže nesprávné zařazení soutěžícího, bude žák hodnocen mimo pořadí a škole budou
následně odebrány neoprávněně přidělené body v programu Excelence. Potvrzuji správnost výše
uvedených údajů. Soutěžící byl zařazen do kategorie v souladu s propozicemi Soutěží v cizích jazycích na
rok 2016/2017, a zejména:*
a) žák nepobýval během 2. stupně základní školy a středního vzdělávání v dané jazykové oblasti déle než
šest měsíců nepřetržitě;
b) daný jazyk není mateřským jazykem žáka nebo žák nežije v bilingvní (dvojjazyčné) rodině, tj. od
narození není 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 minimálně
jednomu předmětu v daném jazyce (nepočítá se samotná výuka přísl. CJ) - například
nenavštěvuje/nenavštěvoval bilingvní gymnázium či jinou školu, která má povolení MŠMT k výuce
některých předmětů v cizím jazyce.
Pro potřeby evidence souhlasíme s poskytnutím uvedených osobních údajů a souhlasíme s případným
zveřejněním fotografií účastníka v rámci nekomerční propagace činnosti DDM Praha 2 (v souladu se
Zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů).

……………………………….
podpis soutěžícího
Informace
o účasti ve školním kole 2016/2017
(vyplní předmětová komise)

………………………..
podpis předsedy poroty

KATEGORIE: ………
Počet žáků soutěžících ve školním kole: ………
Připomínky a doporučení:
Jméno a podpis odpovědného učitele:
Vyplněnou přihlášku zašlete organizátorům okresního kola (N a A) nebo krajského kola (F, Š, R a L). Organizátor krajského
kola zašle údaje o počtu soutěžících v jednotlivých kolech (školní, okresní, krajské) a jazycích (N, A, R, F, Š, L) Národnímu
institutu dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
*U kategorií II. C a III. B v jazyce německém a v jazyce anglickém vynechejte text uvedený v bodech a, b, c.

