
 

 

 

GYMNÁZIUM HLADNOV A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ 

ZKOUŠKY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, HLADNOVSKÁ 1332/35,  

710 00 SLEZSKÁ OSTRAVA 

 
 

Soutěž ve španělském jazyce 
 

PROPOZICE PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 

 

Soutěž ve španělském jazyce vychází z obsahu vzdělávacích oblastí Cizí jazyk a Další cizí jazyk 
v rámcových vzdělávacích programech a je organizována jako specifická vzdělávací aktivita založená 
na systematické práci s talentovanými žáky. 

Cílem soutěže je rozvíjet zájem žáků o studium cizích jazyků, poskytnout talentovaným žákům 
možnost porovnat úroveň svých jazykových znalostí s ostatními, a získat tím motivaci k dalšímu 
odbornému růstu. Soutěž hodnotí schopnost žáků efektivně a adekvátně používat cizí jazyk jako 
prostředek komunikace. 

Soutěž je dobrovolná a je určena jednotlivcům, kteří v době konání soutěže nepřesáhli věkovou 
hranici 20 let. (Žák, kterému je v době soutěže 20 let, může soutěžit.) 

 

A. Kategorie 

Žák může soutěžit v jednom školním roce pouze v jedné kategorii, a to buď v kategorii, která 
odpovídá jeho ročníku, nebo může soutěžit v kategorii vyšší. 

Do soutěže ve španělském jazyce (včetně kategorie pro žáky, kteří měli či mají trvalou možnost 
komunikovat ve španělském jazyce mimo samotnou jazykovou výuku) se nezařazují žáci, pro které je 
španělský jazyk mateřským jazykem, nebo žáci z bilingvních (dvojjazyčných) rodin, tzn. žáci od 
narození vychovávání ve španělském jazyce, který si osvojili do té míry, že ho mohou používat 
rovnocenně jazyku mateřskému. 

Kategorie pro soutěž ve španělském jazyce jsou pro školní rok 2022/2023 stanoveny takto: 

1) kategorie SŠ I (do úrovně B1) – je určena žákům všech typů středních škol do tří let výuky 
španělštiny; započítává se i výuka na ZŠ. Soutěž probíhá ve školním, krajském a ústředním 
kole; 

2) kategorie SŠ II (úroveň B2) – je určena žákům všech typů středních škol s více než třemi lety 
výuky španělštiny; započítává se i výuka na ZŠ. Soutěž probíhá ve školním, krajském a 
ústředním kole; 

3) kategorie SŠ III (úroveň C1 a vyšší) – je určena žákům všech typů středních škol, kteří měli či 
mají trvalou možnost souvisle komunikovat v daném jazyce mimo samotnou jazykovou výuku. 
Soutěž probíhá ve školním, krajském a ústředním kole.  

Jedná se například o tyto případy: 

a) žák pobýval v průběhu svého základního nebo středoškolského vzdělávání ve španělsky 
mluvícím prostředí déle než šest měsíců nepřetržitě; 
b) žák navštěvuje bilingvní školu; 
c) žák v rámci školní docházky se učí/učil alespoň po dobu jednoho školního roku více 
předmětů v daném jazyce v celkové časové dotaci 6 a více hodin týdně (nepočítá se samotná 
výuka španělského jazyka); například: navštěvuje/navštěvoval školu, která má povolení 
MŠMT k výuce některých předmětů ve španělském jazyce; 
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d) žák pochází z bilingvní rodiny, ale nesdílí společnou domácnost s rodilým mluvčím 
španělského jazyka, nicméně má možnost s rodilým mluvčím komunikovat. 

Vzhledem k velké variabilitě možných situací nelze v propozicích vyčerpávajícím způsobem 
vymezit všechny případy. Škola, která žáka/žákyni a její/jeho rodinné podmínky zná 
nejlépe, musí pro rozhodnutí, zda zařadit či nezařadit žáka do příslušné kategorie soutěže, 
odpovědně zvážit konkrétní situaci s cílem nepoškodit a neodradit ostatní soutěžící, kteří 
nadstandardní podmínky pro komunikaci ve španělském jazyce nemají.  

 

B. Postupová kola soutěže ve španělském jazyce a termíny jejich konání ve školním roce 2022/2023 

školní kola únor 2023 

krajská kola březen 2023 

ústřední kolo duben 2023 

 

Konkrétní termín konání školního kola stanovuje příslušná střední škola realizující soutěž. 

Konkrétní termín krajského kola stanovuje organizátor krajského kola. 

Konkrétní termín ústředního kola bude zveřejněn nejpozději do konce února 2023 na 
www.hladnov.cz 

 

C. Organizátoři, úkoly, podmínky postupu 

Školní kola soutěže ve španělském jazyce garantují jednotlivé školy, krajská kola garantují krajské 
úřady (odbory zaměřené na školství, mládež a tělovýchovu), ústřední kolo garantuje Gymnázium 
Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace, 
Hladnovská 35, Ostrava (www.hladnov.cz). 

1) Školní kola se uskuteční pod vedením příslušného učitele španělského jazyka v jednotlivých 
školách, který stanoví obsah a průběh školního kola v souladu s těmito propozicemi a při zachování 
z nich vyplývajících kategorií. Do vyššího kola postupuje v každé kategorii zpravidla vítěz. Organizátor 
krajského kola může dle svých podmínek v závislosti na počtu přihlášených žáků umožnit postup 2–3 
nejlepších účastníků v dané kategorii z každé školy. Týká se to především škol, které vznikly v rámci 
optimalizace sloučením několika subjektů.  

Organizátoři školních kol jsou povinni zaslat přihlášky vítězů školních kol v jednotlivých kategoriích, 
případně náhradníků, organizátorovi krajského kola, a to co nejdříve po ukončení příslušného kola 
soutěže, nejpozději však 5 pracovních dnů od konání školního kola. 

2) Krajská kola garantují krajské úřady, které pověřují organizátora krajského kola. Rozhodnutí 
o veřejném či neveřejném průběhu krajského kola je v kompetenci příslušného kraje.  

Organizátor krajského kola upřesní propozice pro krajské kolo soutěže ve španělském jazyce, 
konkretizuje jeho obsah a průběh v souladu s těmito propozicemi a při zachování z nich vyplývajících 
kategorií. Dotazy týkající se obsahu a organizace krajského kola je nutno směrovat buď na 
pověřeného pracovníka krajského úřadu nebo na krajským úřadem pověřeného organizátora 
krajského kola. 

V případě, že není možné uspořádat krajské kolo v dané kategorii vzhledem k malému počtu 
zúčastněných soutěžících, doporučujeme spojit dva (nebo více) krajů a uspořádat společné krajské 
kolo s vyrovnáním finančních nákladů na účast hostujících soutěžících pořadatelskému kraji ze strany 
kraje hostujícího. Koná-li se společné kolo pro více krajů,  budou výsledkové listiny sestaveny pro 

http://www.hladnov.cz/
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každý kraj zvlášť a ceny budou vázány na tyto výsledkové listiny. Do ústředního kola postoupí vždy 
nejlepší soutěžící za každý kraj v příslušné kategorii, tzn. pouze vítězové krajských kol.  

Organizátoři krajských kol jsou povinni zaslat na kontaktní adresu soutěže ve španělském jazyce 
(ivana.freitagova@hladnov.info): 

a) výsledkové listiny krajských kol v jednotlivých kategoriích s uvedením jména a adresy školy 
všech soutěžících, u postupujících také nutno uvést telefon a e-mail, a to nejpozději pět 
pracovních dnů od konání krajského kola, 

b) údaje o počtu soutěžících ve školních a krajských kolech, případně připomínky a doporučení 
pro další ročník. 

Organizátoři krajských kol rovněž zajistí odeslání přihlášky vítěze krajského kola a jeho náhradníka do 
ústředního kola prostřednictvím online formuláře. 

3) Ústřední kolo garantuje Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, 
Hladnovská 35, Ostrava. Do ústředního kola soutěže ve španělském jazyce postupuje pouze vítěz 
krajského kola soutěže v určených kategoriích. V případě, že některý kraj nevyšle svého zástupce do 
ústředního kola, nemůže být toto místo obsazeno náhradníkem z jiného kraje.  

Ústřední kolo soutěže probíhá v online formě při zapnuté webkameře. Do samotné soutěže se žák 
přihlašuje ze školy, která je zodpovědná za kvalitní připojení, fungující mikrofon a webkameru. 
Ústřední kolo soutěže je neveřejné.  

Ústřední kolo probíhá následujícím způsobem:  

a) společné zahájení, přivítání soutěžících, představení poroty, sdělení technických a 
organizačních instrukcí; 

b) vlastní soutěž v jednotlivých kategoriích – rozhovor soutěžícího se členy poroty zahrnuje: 
řízený rozhovor na vylosované téma, popis obrázku a diskuse o něm a simulace zadané 
komunikační situace; 

c) společné vyhlášení výsledků. 

Slavnostní předání diplomů nejlepším soutěžícím proběhne prezenčně v Institutu Cervantes v Praze 
v předem stanoveném termínu. 

 

Na přihlášce do soutěže garantuje soutěžící a předseda poroty krajského kola, případně pověřený 
člen poroty, správnost zařazení soutěžícího do kategorie. 

V případě porušení pravidel pro zařazení soutěžícího do kategorie v souladu s propozicemi bude 
postupováno následovně: 

a) v případě zjištění v průběhu soutěže – v případě, že příslušná porota zjistí, že soutěžící 
nesplňuje kritéria pro zařazení do příslušné kategorie, bude soutěžící hodnocen mimo pořadí; 

b) v případě zjištění nesprávného zařazení žáka do kategorie následně po ukončení soutěže, 
nejdéle do 7 dnů po zveřejnění výsledků na webu příslušného organizátora, bude na základě 
jednoznačného vyjádření příslušné poroty a krajského úřadu (garanta krajských kol soutěže) žák 
hodnocen mimo pořadí.  
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Přihláška do ústředního kola soutěže ve španělském jazyce     

 

Jméno a příjmení: ........................................................................……...................................................... 

Datum narození: ................................................. Adresa bydliště: ............................................. 

.......................................................................……………………PSČ…………............................ 

tel.: ..........………………  e-mail: …………………………………............................................... 

Ročník školy: .........…………… Výuka jazyka v rámci vyučování od školního roku: .................. 

Kategorie: …............…. 

Máte IVP (individuální vzdělávací plán):  ano   ne 

Pokud ano, specifikujte podporu nezbytnou pro účast v soutěži: 

……………………………………………………………………………………………………………. 

Jméno, příjmení a titul vyučujícího: ...............………………………………………….................. 

Přesný název, IČO a adresa školy: ...............................................…………………………………………………………. 

............................................................................................................... PSČ   ……………………………………….    

IČO ………………………....   

tel.:…………………..……    e-mail:………………………………………………… 

 

Zastoupen: 

Jméno a příjmení zákonného zástupce (v případě nezletilého žáka/žákyně) 

………………………………………………………………. 

 

Potvrzuji, že soutěžící byl zařazen do kategorie v souladu s propozicemi soutěže na školní rok 
2022/2023. 

Pozn.: Pokud bude zjištěno porotou nesprávné zařazení soutěžícího, bude žák hodnocen mimo 
pořadí.  

 

 

……..……..…..………………………………….   …………………………………………………………. 

podpis soutěžícího     podpis předsedy poroty krajského kola 
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Souhlas se zpracováním osobních údajů  

Údaje v přihlášce do Soutěže ve španělském jazyce jsou zpracovávány v souladu s nařízením 

679/2016 a se zákonem 110/2019. 

 

…………………………………………….  …………………………………………….. 

podpis soutěžícího     podpis zákonného zástupce 

 


