Národní institut pro další vzdělávání
(zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků dále jen „NIDV“)

Olympiáda v českém jazyce
43. ročník – 2016/2017

propozice

Kategorie
Olympiáda v českém jazyce je organizována ve dvou kategoriích a ve čtyřech soutěžních kolech:
I. kategorie je určena žákům 8. a 9. ročníků základních škol, 3. a 4. ročníků osmiletých gymnázií a 1. a 2.
ročníků šestiletých gymnázií,
II. kategorie je určena žákům 1. – 4. ročníků středních škol, 5. – 8. ročníků osmiletých gymnázií
a 3. – 6. ročníků šestiletých gymnázií.
Postupová kola, termíny jejich konání
školní
kola

od 14. 11.
do 2. 12.
2016

okresní
kola*

1. 2. 2017

krajská
kola

ústřední
kolo

Přesný termín stanoví škola.

Pokud probíhá I. a II. kategorie
odděleně, lze využít termín
I. kategorie 1. - 2. 2.; pokud termín
ze závažných důvodů nevyhovuje,
2. 2. 2017
bude se OK konat 6. 2., popř.
II. kategorie 6. - 7. 2.; místo konání stanoví
příslušná okresní komise OČJ po
dohodě s KÚ.
4. 4. 2017 Přesný termín v rozmezí 3. - 4. 4.
I. kategorie a místo konání stanoví krajská
komise OČJ po dohodě s KÚ.
5.4.2017
II. kategorie
15. - 21. 6.
2017
Čt – St

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.
Do krajského kola postupují soutěžící, kteří se
v okresním kole umístili na 1. – 3. místě, případně
náhradníci.

Do ústředního kola postupují z kraje s počtem
okresů:
 7 a více v I. kat. 4 a ve II. kat. 3 soutěžící,
 6 a méně v I. kat. 3 a ve II. kat. 2 soutěžící
s nejvyšším počtem dosažených bodů.

Organizátor krajského kola zašle nejpozději do 2. 5. 2017 na adresu tajemnice soutěže
výsledkovou listinu všech účastníků, ve které budou vyznačeni soutěžící, kteří
postupují do celostátního kola + náhradníci. U těchto žáků/studentů vč. náhradníků
uvede následující údaje:
 Úplná adresa bydliště a školy
 Kontaktní údaje na soutěžící (e-mail, telefon)
 Kontaktní údaje na učitele, který žáka na OČJ připravoval
(e-mail, telefon)
ÚSTŘEDNÍ KOLO OČJ TRVÁ 7 DNÍ A MÁ CHARAKTER TÁBOROVÉHO POBYTU.
PŘESNÉ MÍSTO KONÁNÍ BUDE SOUTĚŽÍCÍM VČAS SDĚLENO.

* při volbě termínu okresních kol jsme vyšli z požadavku, aby soutěžící mohli uvést výsledky z OK na přihlášku
na SŠ

Zadání pro školní kola budou spolu s řešením zaslána na KÚ elektronickou poštou do 1. 11. 2016.
Zadání pro okresní kola budou spolu s řešením zaslána elektronickou poštou na KÚ, případně po dohodě
s nimi též přímo organizátorům okresních kol do 13. 1. 2017.
Zadání pro krajská kola budou spolu s řešením zaslána elektronickou poštou na KÚ, případně po dohodě
s nimi též přímo organizátorům krajských kol do 15. 3. 2017.
Důležité upozornění: Z důvodu regulérnosti soutěže prosím o dodržení jednotných termínů stanovených
v propozicích, obě kategorie mohou probíhat v jeden den, případně může probíhat každá kategorie zvlášť
ve stanovených termínech (záleží na možnostech a podmínkách pořadatele). Nesdělujte správné řešení
před skončením termínů pro konání jednotlivých kol a v žádném případě je nezveřejňujte na
webu (ani interním) dříve, než bude vše zveřejněno oficiálně na www.talentovani.cz/souteze –
nejpozději do 10 dnů po termínu konání jednotlivých kol. V případě opodstatněné změny termínu okresního
či krajského kola nahlaste vše tajemnici soutěže. Prosím, nepožadujte zaslání testů dříve, než je termín
uvedený v propozicích!
Organizace soutěže
 Účast v soutěži je dobrovolná. Zadané úkoly řeší soutěžící samostatně pod dohledem pedagoga
v maximálním časovém rozpětí – jazyková část do 60 minut, sloh do 60 minut.
 Utajení textů úloh je nezbytnou podmínkou regulérnosti soutěže, úkoly by měly být řešeny anonymně (tj.
pod přiděleným číslem).
 Po skončení školního kola zašle ředitel školy jmenný seznam soutěžících navržených k postupu s úplnou
adresou školy (včetně PSČ) a stručné hodnocení soutěžního kola s uvedením počtu soutěžících přímo
organizátorům okresního kola OČJ, pokud se s KÚ nedohodne jinak.
 Po skončení okresního kola OČJ zašle jeho organizátor jmenný seznam soutěžících na 1.– 5. místě (3
postupující + 2 náhradníci) s úplnou adresou školy i bydliště a stručné hodnocení soutěžního kola
s údaji o počtech soutěžících ve školních a okresních kolech přímo organizátorům krajského kola,
pokud se s KÚ nedohodne jinak.
 Po skončení krajského kola OČJ zašle jeho organizátor kompletní výsledkovou listinu s počtem
dosažených bodů všech soutěžících, dále s vyznačením postupujících soutěžících s úplnými
adresami školy, bydliště (včetně PSČ), e-mailové adresy a telefonního čísla soutěžících a
učitele, který žáka na OČJ připravoval, rovněž zašle stručné hodnocení soutěžního kola a údaje
o počtech soutěžících všech postupových kol na adresu tajemnice ústřední komise do NIDV,
nejpozději do 2. 5. 2017.
 V rámci propagace soutěže mohou být ukázky soutěžních prací publikovány.
Doporučená studijní literatura bude zveřejněna na webu http://www.talentovani.cz/olympiadav-ceskem-jazyce do konce září 2016.
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