Dům dětí a mládeže Praha 2
a ZŠ Botičská
Vás zvou na:

SOUTĚŽ V ANGLICKÉM JAZYCE
Praha 2
obvodní kolo
kategorie I. A a I. B

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
rádi bychom pozvali Vás a Vaše žáky na obvodní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce.
Přečtěte si, prosím, následující informace.
Datum konání:

23. dubna 2019 (úterý), zahájení 8:30

Místo konání:

ZŠ Botičská, Botičská 8, Praha 2

Kategorie:

I. A je určena žákům do 7. ročníků základních škol a odpovídajících
ročníků víceletých gymnázií; probíhá ve školním a obvodním kole
I. B je určena žákům ročníků víceletých gymnázií odpovídajících věkové
kategorii žáků do 7. ročníků základních škol; probíhá ve školním a
obvodním kole

Postup:

do obvodního kola postupují dva nejúspěšnější soutěžící z kola školního

Přihlášky:

jste měli zaslat:
pro kategorie I. A, I. B: nejpozději do 15. února 2019
e-mailem: barbora.hatasova@ddm-ph2.cz
či doručit na adresu DDM Praha 2, Slezská 21, 120 00, Praha 2
Kontaktní osoba: Bc. Barbora Hatašová, tel: 721 980 001

Bez vyplněné a včas odevzdané přihlášky nelze soutěžícího zařadit do soutěže!
Organizační zabezpečení:
-

účastníci soutěže si s sebou přinesou psací potřeby a přezutí.
doprovod žáků na soutěž i ze soutěže zajistí škola, která je vysílá
do soutěže se nezařazují žáci, kteří mají nebo měli trvalejší možnost komunikovat souvisle v anglickém jazyce
mimo samotnou jazykovou výuku. Jedná se zejména o tyto případy:
a) žák pobýval během 2. stupně základní školy a středního vzdělávání v dané jazykové oblasti déle než šest
měsíců nepřetržitě;
b) žák v rámci školní docházky se učí/učil alespoň po dobu jednoho školního roku minimálně jednomu
předmětu v daném cizím jazyce (nepočítá se samotná výuka přísl. CJ); například: navštěvuje/navštěvoval
bilingvní gymnázium či jinou školu, která má povolení MŠMT k výuce některých předmětů v cizím jazyce.
c) žák pochází z bilingvní rodiny, ale rodiče nežijí dlouhodobě ve společné domácnosti, nicméně dcera/syn je s
rodičem (rodilým mluvčím) v kontaktu, případně je v kontaktu s prarodiči či jinými příbuznými (rodilí mluvčí);
d) rodič je sice jiné národnosti (není rodilý mluvčí), ale uvedený jazyk používá v komunikaci se svoji
dcerou/synem místo svého rodného jazyka (viz Propozice)
Do soutěží v cizích jazycích (včetně bilingvních kategorií II. C, III. B) se nezařazují žáci, pro které je daný jazyk
mateřským jazykem nebo žáci z bilingvních (dvojjazyčných) rodin, tj. od narození jsou vychováváni v daném
jazyce, takže ho mohou používat rovnocenně jazyku mateřskému.

