
                                         

 

 

Propozice – krajské kolo soutěže cizích jazyků 

 

 Ruský jazyk 

 
Druh soutěže:                  krajské kolo soutěže cizích jazyků – ruský jazyk 

 

Pořadatel soutěže:           Krajský úřad Pardubického kraje, Gymnázium K. V. Raise Hlinsko 

 

Odpovědný zástupce:      PaedDr. Jana Malinová 

 

Účast v soutěži:               vítězové školních kol v ktg. ZŠ a SŠ I (do 3 let výuky ruštiny) 

                                                                            v ktg. SŠ II (s více než 3 roky výuky ruštiny)  

 

(do kategorie ZŠ může škola zaslat 2 zástupce, do SŠ I a SŠ II pouze vítěze školního kola) 

 

Kategorie :    a) kategorie ZŠ a víceletých G  – je určena žákům 8. a 9. ročníků základních škol  

                                a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií; probíhá ve školním a krajském kole                       

                     b) kategorie SŠ I - je určena žákům všech typů středních škol, u nichž délka výuky 
                                ruského jazyka nepřesáhla 3 roky; probíhá ve školním, krajském a ústředním kole, 

                     c) kategorie SŠ II - je určena žákům všech typů středních škol, u nichž délka výuky 
                                ruského jazyka činí 3 roky a více let; probíhá ve školním, krajském a ústředním kole. 

Žák soutěží v odpovídající kategorii, popřípadě může soutěžit i v kategorii vyšší. Žák se v soutěžním ročníku 
může přihlásit jen do jedné soutěžní kategorie! 

 
Pozn.: Při zařazování žáků do soutěže je nutno dodržet hledisko, pro koho je soutěž určena 

(nikoli pro žáky z bilingvních rodin, ani pro žáky pro které je cizí jazyk téměř „druhým“ 
mateřským jazykem, např. soutěžící z Ukrajiny nemohou soutěžit v ruském jazyce). 

 

Termín soutěže:               středa 5. 3. 2014 
 

Místo soutěže:                 Gymnázium K. V. Raise  

                                        Adámkova tř. 55 

                                        Hlinsko, 539 01 

 

Termín pro přihlášení:    21. 2. 2014 
 (Je nutno zaslat řádně vyplněnou přihlášku. Přihlášky zaslané v pozdějším 

                                              termínu nebo s neúplnými údaji nebudou zařazeny do soutěže.) 

 

Adresa pro přihlášení:      Dr. Jana Malinová 

 Gymnázium K. V. Raise Hlinsko 

                                          Adámkova tř. 55, 539 01 Hlinsko 



  

 

                                          

 Kontakty:                        Tel.: kancelář: 469 311 190, ředitel: 469 311 292,  

                                                  Dr. Jana Malinová: 604 89 31 79 

 Email: red@gymhlinsko.cz, malinova.gymhlinsko@seznam.cz   

 

 

Časový harmonogram:    8.30 – 9.00 hod – prezence ZŠ, SŠ I a SŠ II 

              9.15 hod -  zahájení soutěže   

   

                                         

Ceny:   pro 1. - 3. místo v každé kategorii 

 

Úhrada nákladů: Organizátor hradí jízdné pouze na základě faktury, kterou po soutěži    

vystaví vysílající škola. 
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