
Pozvánka do KK-AJ-ZŠ/VG 
(kategorie: ZŠ II.A, VG II.B) 

 

 

Vážení soutěžící. 

Rádi bychom vás touto cestou pozvali do Krajského kola v anglickém jazyce pro ZŠ a VG a seznámili s jeho 

průběhem. Vzhledem k současné epidemiologické situaci proběhne krajské kolo distanční formou. 

 

Soutěž proběhne: 

Dne:  16.04. 2021 

Čas:  08:00 – 08:15 hod. (zkouška spojení, prezence, vysvětlení principu soutěže distanční formou) 

 08:15 – 13:00 hod. (konverzační soutěž – vzhledem ke konání soutěže on-line se může konec posunout) 

 Soutěž bude probíhat v prostředí MS Teams. Odkaz pro přihlášení ke schůzce jsme vám zaslali na vaše 

e-maily, které uvedli organizátoři okresních kol do přihlášek. 

 Pokud využíváte MS Teams na své škole, doporučujeme po kliknutí na odkaz nechat schůzku otevřít přímo 

v nainstalované aplikaci. 

 Jestliže nemáte účet ani aplikaci, je možné se po kliknutí na odkaz připojit přes prohlížeč (doporučujeme 

prohlížeče Edge nebo Chrome). V takovém případě se můžete připojit ke schůzce jako host (v dialogovém 

okně vyplňte Vaše jméno a příjmení – pod přezdívkami vás budeme jen těžko identifikovat). 

 V průběhu soutěže na vás čeká konverzace s odbornou porotou. Proto doporučujeme zajistit si dostatečně 

kvalitní vybavení a podmínky (webkameru, mikrofon, sluchátka, silný Wi-Fi signál a klidné prostředí). Pokud 

si myslíte, že vám domácí podmínky neumožňují kvalitně absolvovat tuto konverzační soutěž, požádejte svého 

třídního učitele o pobyt ve škole v uvedený den a čas. Ačkoliv je možné soutěž absolvovat i z mobilního 

telefonu, tuto možnost nedoporučujeme. 

 Jestliže si chcete vyzkoušet připojení do schůzky, můžete na odkaz, který jste obdrželi, kliknout v podstatě 

kdykoliv. Sice se nepotkáte s organizátory a pravděpodobně budete ve schůzce sami, ale budete mít jistotu, že 

jste schopni se přihlásit přímo do schůzky. 

 

 

 

S veškerými IT problémy se obracejte na: 

Emila Trkolu 

mobil: +420 602 131 977 

e-mail: e.trkola@ddmcb.cz 

 

 

 

S přáním příjemného dne 

 

 

Bc. Luděk Doležal 

Oddělení vzdělávání a dramatické 

e-mail: dolezal@ddmcb.cz 

tel.: +420 386 447 317 

mobil: +420 603 317 009 

 

 
 

Dům dětí a mládeže 

  U Zimního stadionu 1 

370 01 České Budějovice 

www.ddmcb.cz 
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