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Informace k Soutěži v ruském jazyce: 
 
Soutěž je určena žákům 8. a 9. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých  gymnázií  
(kategorie ZŠ a víceletých G) a pro žáky všech typů středních škol (kategorie SŠ I., SŠ II. a SŠ III.) 
Podrobné informace o zařazení žáků do jednotlivých kategorií jsou uvedeny v Propozicích k SCJ. 
Soutěž je dobrovolná a jednotná pro celé území České republiky.  
 
Školní kola proběhnou v souladu s celostátními propozicemi v lednu a únoru 2019, o konkrétním 
termínu rozhoduje škola.  

Soutěž v ruském jazyce se doporučuje s tímto obsahem: 
- poslech s porozuměním - (na základě slyšeného textu splnit zadaný úkol; soutěžící slyší text vždy 

dvakrát) 
- konverzace s členy poroty na dané téma. Porota konverzaci řídí, klade doplňující otázky. Jde o 

formu besedy a tedy dialogu, nikoli o jednolitý monologický projev studenta;  
- řešení jazykové situace (pro všechny stejná struktura otázek - např. Как дела? Что у тебя нового? 

Который час?).  Zde může být také případně použit obrázek, nebo situace popsána slovně.  
 

Okruhy konverzace: Škola, Zájmy/koníčky, Volný čas, Sport, Cestování, Kultura, atd.  

V rámci konverzace a řešení jazykových situací porota hodnotí jazykové znalosti, výslovnost, 

adekvátnost reakce, úroveň slovní zásoby a kreativitu odpovědi.  

Výsledkovou listinu vyplní organizátor školního kola do systému soutěží na 
https://www.chces-soutezit.cz nejpozději do 8. března2019. 
 
V případě vyššího počtu soutěžících ve školním kole stačí jmenovitě uvést pouze 3 nejúspěšnější žáky.   
 
Seznam žáků, kteří postoupí do krajského kola, bude zveřejněn na https://www.chces-soutezit.cz  
od 9. března 2019.  
 
Krajské kolo  
se uskuteční 22. března 2019 od 8.30 hod. (zahájení prezence) do cca 14.00 hod. ve Středisku volného 
času Lužánky, Lidická 50 v Brně.  
 
Do krajského kola každý soutěžící přinese vyplněný a zákonným zástupcem (v případě 
nezletilého žáka) podepsaný formulář „Souhlas se zpracováním osobních údajů“ 
 
Celostátní (ústřední) kolo  
se bude konat ve dnech 8 a 9. dubna2019.  
Soutěžící, kteří do ústředního kola postoupí, obdrží podrobné informace k ústřednímu kolu po 
vyhodnocení krajského kola 
 
 
Mgr. Zdeňka Antonovičová, tajemnice SCJ 

 

 

 
 

https://www.chces-soutezit.cz/
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Souhlas se zpracováním osobních údajů  
 
Byl jsem informován, že poskytnutí osobních údajů prostřednictvím jména, příjmení, data narození, 
adresy školy, adresy trvalého bydliště na prezenčních listinách, pro zajištění proplacení cestovních a 
dalších nákladů, je nezbytné pro zajištění účasti v krajském kole Soutěže v ruském jazyce, které se 
koná 22. března 2019 v Brně  
a následně uděluji tímto Lužánkám – středisku volného času, p.o. souhlas se zpracováním mých 
osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:  
 
Souhlasím se zveřejněním výsledků mého umístění prostřednictvím jména, příjmení, názvu školy, 
fotografií ze soutěže na webových stránkách organizátora (www.luzanky.cz, www.chces-soutezit.cz), 
případně poskytnutím informací médiím, případně zveřejněním článku v médiích v souvislosti s účastí v 
soutěži. Soutěž je zařazena v systému Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ve kterém se 
evidují výsledkové listiny soutěží zařazených do Věstníku MŠMT po dobu 10 let.    
             ANO/NE  
 
Souhlasím se zveřejněním výsledků mého umístění prostřednictvím jména, příjmení, názvu školy, roku 
narození v databázi Excelence základních/středních škol v souvislosti s účastí v krajském kole soutěže. 
Soutěž je zařazena v systému Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ve kterém se evidují 
výsledkové listiny soutěží zařazených do Věstníku MŠMT po dobu 10 let.  

ANO/NE  
Souhlasím s předáním výsledků mého umístění prostřednictvím jména, příjmení, názvu školy, emailové 
adresy, telefonu a data narození třetí straně v souvislosti s přihlášením do navazujících kol soutěže, 
případně návrhy na další ocenění.  

ANO/NE  
 
 
 
V ……..………. dne………... 2019  
 
 
 
 
    ………………………..…        ……………………………………………………  
       podpis soutěžícího       podpis zákonného zástupce  

(v případě nezletilého žáka/žákyně) 

http://www.luzanky.cz/

