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Národní institut pro další vzdělávání 
(zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků dále jen „NIDV“) 

Olympiáda v českém jazyce 
46. ročník – 2019/2020 

p r o p o z i c e 
 

Olympiáda v českém jazyce je jednotná pro celé území České republiky a 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, termíny jejich konání 

školní 

kola 

od 14.11. 

do 29.11. 

2019 

Přesný termín v rozmezí 

14. - 29.11. 2019 stanoví škola. 

Škola zašle předsedovi okresní komise, případně 

krajskému koordinátorovi seznam žáků navržených 

k postupu do okresního kola. Do okresního kola 
postupují z každé kategorie 2 žáci s nejvyšším 

počtem bodů; okresní komise může dle potřeby zvážit 
počet postupujících dle místních podmínek; ÚK OČJ 

doporučuje, aby se z každé školy zúčastnil okresního 
kola nejméně 1 zástupce. 

okresní 

kola* 

20. - 23.01. 

2020 

Po - Čt 

Přesný termín v rozmezí 

20. - 23.01. 2020 a místo konání 
stanoví příslušná okresní komise 

OČJ po dohodě s Krajským úřadem. 

Organizátor okresního kola zašle předsedovi krajské 

komise, případně krajskému koordinátorovi, seznam 
žáků navržených k postupu do krajského kola. Do 

krajského kola postupují z každé kategorie 

soutěžící, kteří se v okresním kole umístili na 
1. – 3. místě, případně náhradníci. 

krajská 

kola 

01. - 02.04. 

2020 
 

St - Čt 

Přesný termín v rozmezí 

01. - 02.04. 2020 a místo konání 
stanoví krajská komise OČJ po 

dohodě s Krajským úřadem. 

Do ústředního kola postupují z každého krajského 

kola v každé kategorii 2 soutěžící s nejvyšším počtem 
bodů a dále nejlepší řešitelé z celé republiky, 

které vybere porota ústředního kola podle počtu 
získaných bodů, bez ohledu na zastoupení krajů, a 

tak, aby celkový počet účastníků ústředního kola 

nepřesáhl 60. 

ústřední 

kolo 

17. - 23.06. 

2020 

 
St – Út 

Organizátor krajského kola zašle nejpozději do 20.04. 2020 tajemnici soutěže: 

 výsledkovou listinu všech účastníků 

 poštou nebo mailem vypracované testy a slohové práce soutěžících, kteří se 
v krajském kole umístili na 3. – 5. místě. 

U těchto žáků/studentů uvede následující údaje: 
 Název a adresa školy 

 Kontaktní údaje na soutěžící (e-mail) 
 Kontaktní údaje na učitele, který žáka na OČJ připravoval (e-mail, telefon) 

 speciální vzdělávací potřeby nebo IVP 

 
Ústřední kolo OČJ trvá 7 dní a koná se v táborové či rekreační základně.  

Pokyny k ÚK budou soutěžícím sděleny v pozvánkách. Informace naleznete též na webové 
stránce Olympiády http://www.talentovani.cz/souteze/olympiada-v-ceskem-jazyce - 

Aktuality a informace o soutěži. 

* termín okresních kol je stanoven tak, aby soutěžící mohli uvést výsledky z OK na přihlášku na SŠ 
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Zadání pro jednotlivá kola soutěže budou spolu s řešením zasílána krajským koordinátorům soutěží 

(pracovníci Krajských úřadů). 

Termíny odeslání: pro ŠK: 11.11. 2019; pro OK: 13.01. 2020; pro KK: 25.03. 2020. 

Důležité upozornění: Z důvodu regulérnosti soutěže prosíme o dodržení jednotných termínů stanovených 
v propozicích, obě kategorie mohou probíhat v jeden den, případně může probíhat každá kategorie zvlášť ve 

stanovených termínech (záleží na možnostech a podmínkách pořadatele). Nesdělujte správné řešení před 
skončením termínů pro konání jednotlivých kol a v žádném případě je nezveřejňujte na webu 

(ani interním) dříve, než bude vše zveřejněno oficiálně na 

http://www.talentovani.cz/souteze/olympiada-v-ceskem-jazyce - Aktuality a informace o soutěži nejpozději do 
10 dnů po termínu konání jednotlivých kol. V případě opodstatněné změny termínu okresního či krajského 

kola nahlaste vše tajemnici soutěže. Prosím, nepožadujte zaslání testů dříve, než je termín uvedený v 
propozicích! 

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, úkoly by měly být řešeny anonymně 

(tj. pod přiděleným číslem). 
 Po skončení školního kola zašle ředitel školy jmenný seznam soutěžících navržených k postupu s úplnou 

adresou školy (včetně PSČ) a stručné hodnocení soutěžního kola s uvedením počtu soutěžících přímo 

organizátorům okresního kola OČJ, pokud se s KÚ nedohodne jinak. 
 Po skončení okresního kola OČJ zašle jeho organizátor jmenný seznam soutěžících na 1.– 5. místě 

(3 postupující + 2 náhradníci) s úplnou adresou školy i bydliště a stručné hodnocení soutěžního kola 

s údaji o počtech soutěžících ve školních a okresních kolech přímo organizátorům krajského kola, 

pokud se s KÚ nedohodne jinak. 
 Po skončení krajského kola OČJ zašle jeho organizátor tajemnici soutěže poštou nebo mailem 

vypracované testy a slohové práce soutěžících, kteří se v krajském kole umístili na 3. – 5. místě. Dále 

kompletní výsledkovou listinu s počtem dosažených bodů všech soutěžících nejpozději do 
20.04.2020. Rovněž zašle stručné hodnocení a údaje o počtech soutěžících všech postupových kol na 

adresu tajemnice ústřední komise do NIDV. 

 Organizátoři jednotlivých postupových kol používají výsledkové listiny jednotné pro celou ČR, které 

naleznou na webové stránce soutěže. 
 V rámci propagace soutěže mohou být ukázky soutěžních prací publikovány. 

 

Ústřední kolo: 
 Elektronickou přihlášku může vyplnit a zaslat soutěžící, rodič či vyučující, který soutěžícího na soutěž 

připravoval. Přijetím elektronické přihlášky je soutěžící na olympiádu závazně přihlášen. 

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

na některém z laureátských míst. 
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Nahlédněte též do zadání a řešení ŠK – ÚK minulých ročníků na 
http://www.talentovani.cz/souteze/olympiada-v-ceskem-jazyce - Aktuality a informace o soutěži. 

 

Kontaktní adresa: 
Mgr. Jana Janoušková  

Národní institut pro další vzdělávání – Talentcentrum 
 Senovážné náměstí 25, 110 00  Praha 1 

tel.: 222 122 211 
e-mail: janouskova.j@nidv.cz  
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