
PŘIHLÁŠKA DO KRAJSKÉHO KOLA  
OLYMPIÁDY V RUSKÉM JAZYCE 
Hlinsko 6. 3. 2013 
 
 
Jméno a příjmení soutěžícího: 
 
.........................................................................................…….......................... 
 
Adresa bydliště: ………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………… PSČ …………………………… 
 
Datum narození: ………………………………………. 
 
tel.: ……………………………………………. e-mail: ……………………….…………………………….… 
 

Ročník školy: ……………… Výuka jazyka v rámci vyučovaní od šk. roku: …………………… 

Kategorie: ………………………………………… 

 
Jméno, příjmení a titul vyučujícího: ……………………………………………………………… 
Přesný název a adresa školy:  
 
....................................................................…………………………….……………………… 
 
.............................................................…………….… PSČ: ……………….………………… 
 
tel.: ………………………………………… e-mail: …………………………………………………………… 
 
A) Potvrzuji správnost výše uvedených údajů. Potvrzuji, že soutěžící byl zařazen do kategorie 

v souladu s propozicemi Soutěží v cizích jazycích, a že zejména: 
a) nepobýval během školní docházky v dané jazykové oblasti déle než šest měsíců nepřetržitě; 
b) daný jazyk není mateřským jazykem žáka nebo žák nežije v bilingvní (dvojjazyčné) rodině, tj. 

není od narození vychováván v daném jazyce, takže ho nemůže používat rovnocenně jazyku 
mateřskému (např. soutěžící z Ukrajiny nemohou soutěžit v ruském jazyce); 

c) žák v rámci školní docházky se neučí/se neučil alespoň po dobu jednoho školního roku více 
předmětů v daném jazyce – například nenavštěvuje/nenavštěvoval cizojazyčné gymnázium. 
 

B) Žák (zákonný) zástupce souhlasí s podmínkami organizačního řádu 
Ø s uvedením jména, příjmení, roku narození, adresy bydliště, názvu a adresy navštěvované 

školy – pro potřeby organizačního zajištění. 
Ø s uvedením jména, příjmení, umístění, bodového hodnocení, názvu a adresy navštěvované 

školy – pro zveřejnění ve výsledkových listinách. 
 
 
 
…………………………………………                                        ………………………............... 
     podpis soutěžícího                       podpis předsedy poroty 
 
……………………………………….. 
podpis zákonného zástupce 
 
 
 



 
 
 
INFORMACE O ŠKOLNÍM KOLE OLYMPIÁDY  
V RUSKÉM JAZYCE 
 
 
 
KATEGORIE: …………………………………… Počet žáků ve školním kole: ……………………. 
 

Přesný název a adresa školy: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………. PSČ: ……………………………… 
 
IČO školy (vše pro vyplnění výsledkových listin): ………………………………………………… 
 
Okres: ………………………………………… 
 
Připomínky a doporučení:……………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                
                              
 
                                        ----------------------------------------------------------------- 

Jméno, příjmení a podpis odpovědného učitele 
 
 
Vyplněné údaje za Vaši školu zašlete organizátorům krajského kola. Organizátor krajského kola zašle 
údaje o počtu soutěžících v jednotlivých kolech (školní, krajské) Národnímu institutu děti a mládeže 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 
 
 


