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Olympiáda v českém jazyce 
46. ročník – 2019/2020 

p r o p o z i c e  pro české školy v zahraničí 
 

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 a termíny jejich konání 

školní 
kola 

do 16. 2. 
2020 

Přesný termín a místo 
konání stanoví škola či 

příslušná zkušební komise 
OČJ. 

Ředitel školy jako organizátor školního kola zašle na adresu 
tajemnice soutěže jména soutěžících. Do konce února pak 

jména postupujících do okresního kola. 

okresní 

kola 

do 31. 3. 

2020 

Přesný termín a místo 

konání stanoví škola či 
příslušná okresní komise 

OČJ. 

Ředitel školy jako organizátor okresního kola zašle na adresu 

tajemnice soutěže jména soutěžících postupujících do 
krajského kola. 

krajská 

kola 

do 30. 4. 

2020 

Přesný termín a místo 

konání stanoví škola či 
příslušná krajská komise 

OČJ. 

Ředitel školy jako organizátor krajského kola na adresu 

tajemnice soutěže vypracované úlohy a slohové práce 
účastníků krajského kola navržených k postupu do 

celostátního kola.  

 
U těchto žáků/studentů uvede: 

 Úplná adresa školy a kontakt 

 Údaje soutěžícího 

(jméno, rok nar., e-mail, telefon) 

 

Ústřední komise OČJ rozhodne o postupu soutěžících do kola 

ústředního. O postupu soutěžícího do finále bude škola včas 

informována. 

ústřední 

kolo 

17. - 23. 6. 

2020 

Čt – St 

ÚSTŘEDNÍ KOLO OČJ TRVÁ 7 DNÍ A MÁ CHARAKTER TÁBOROVÉHO POBYTU, více na 
https://kocanda.cz/sportpark/.  

Informace o postupu a pokyny k ústřednímu kolu budou školám včas sděleny. 

 
 

Zadání spolu s řešením zašle tajemnice soutěže ředitelům škol elektronickou poštou:  
 

Školní kolo: únor 2020. 

 
Okresní kolo: březen 2020. 

 
Krajské kolo: duben 2020. 
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Organizace soutěže 

 Účast v soutěži je dobrovolná a je určena jednotlivcům, kteří v době konání soutěže nepřesáhli věkovou 

hranici 20 let (student, kterému je v době soutěže 20 let, může soutěžit). 

 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. 

 Ředitelé škol obdrží od tajemnice soutěže zadání pro školní kolo spolu s hodnotícím klíčem. Zvolí zkušební 

komisi, jejíž členové budou nejspíše z řad učitelů Čj. Zkušební komise bude dozírat na dodržení regulérnosti 

průběhu soutěže a posléze také vyhodnocovat vypracované práce. Dle úrovně vypracování úloh a slohu 

komise rozhodne, zda soutěžící postoupil do kola okresního.  

 Okresní i krajské kolo soutěže proběhne stejnou metodou a soutěžící je taktéž absolvuje ve své škole v 

zahraničí.  

 Předpokladem je dodržení regulérnosti soutěže dle Organizačního řádu soutěže a zajištění zkušebních komisí.  

 Předseda Ústřední komise OČJ snižuje požadavek na dosažený počet bodů potřebný k postupu do dalšího 

kola a povoluje tak zkušebním komisím z českých škol v zahraničí umožnit postup soutěžícím do dalšího 

postupového kola s nižším počtem bodů, než jaký požaduje v hodnotícím klíči po školách účastnících se OČJ 

v České republice. Rozhodnutí, zda soutěžící postoupí do okresního a krajského kola, je tedy výhradně na 

odborné zkušební komisi české školy v zahraničí.  

 Po ukončení krajského kola vypracovaný test spolu se slohovou prací zašle ředitel školy v zahraničí tajemnici 

soutěže a ta práce předá Ústřední komisi OČJ k posouzení. O postupu do ústředního kola rozhodne 

Ústřední komise OČJ. Rozhodnutí, zda soutěžící postoupil do ústředního kola, se vedení školy dozví 

promptně od tajemnice soutěže. Přesné místo konání a další informace týkající se účasti v ústředním kole 

OČJ taktéž. 

 Soutěžící, který se ÚK OČJ nezúčastní v plném časovém i programovém rozsahu, se nebude moci umístit na 

některém z laureátských míst.   

 V rámci propagace soutěže mohou být ukázky soutěžních prací publikovány. 

 
Doporučená studijní literatura: 

 STYBLÍK, V. A KOL., 2005. Základní mluvnice českého jazyka. Praha: SPN. ISBN: 80-7235-018-8 

 ČECHOVÁ, M., OLIVA, K., NEJEDLÝ, P. 2007. Hrátky s češtinou. Praha: SPN. ISBN: 80-7235-340-3  

 PRAVDOVÁ, M., 2016. Čeština nově od A do Ž. Praha: Academia. ISBN: 978-80-200-2560-9 

 ČECHOVÁ, M. A KOL., 1996. Komplexní jazykové rozbory. 2.vyd. Praha: SPN. ISBN: 80-85937-27-1 

 PRAVDOVÁ, M., 2014. Jsme v češtině doma? Praha: Academia. ISBN: 978-80-200-2146-5 

 PRAVDOVÁ, M., SVOBODOVÁ. I., 2014. Akademická příručka českého jazyka. Praha: Academia.  

ISBN: 978-80-200-2327-8. 
Nahlédněte též do zadání a řešení ŠK – ÚK minulých ročníků na http://talentovani.cz/archiv-ocj  

 
 

Tajemnice soutěže: 

Mgr. Jana Janoušková  
Národní institut pro další vzdělávání – Talentcentrum 

 Senovážné náměstí 25, 110 00  Praha 1 
tel.: 222 122 211, 733 125 978 

e-mail: janouskova.j@nidv.cz  
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