Soutěž v anglickém jazyce
Okresní kolo – Svitavy
školní rok:

2015/2016

kategorie:

3. (střední školy 1. - 3. ročník)

školní kolo:

leden 2016

postupový klíč:

vítěz a 2. místo postupují do okresního kola

přihláška:

!!! Věnujte, prosím, pozornost uvedeným změnám v systému
přihlašování studentů již od školních kol!!!

V letošním školním roce nebudete informace o průběhu školního kola a postupujících dětech
zasílat na adresu Gymnázia Jevíčko, ale organizátor soutěže (učitel) zapíše školní kolo
do přihlašovacího systému prostřednictvím koordinátora soutěží, kterého jmenuje ředitel
školy a který má přístupové heslo do systému. Účastníky školního kola zapíše na portál:
http://souteze-pk.app.uh.cz
Zde uvede požadované údaje o konání školního kola a soutěžících. Dle postupového klíče
si organizátor kola okresního převezme nejúspěšnější soutěžící.
Informace o vybraných postupujících do okresního i krajského kola opět najdete na uvedeném
portále, kde budou i další potřebné informace – písemná pozvánka již nebude uznávána.
Omlouvám se za informace uvedené v původní pozvánce.

okresní kolo:

den:
prezentace:
zahájení:
ukončení:

středa 10. 2. 2016 na Gymnáziu v Jevíčku
8.00 - 8.30
8.45
do 13.00

obsah soutěže:

shodný formát jako v minulém školním roce, tj.
a) poslech s porozuměním - úroveň FCE, cca 50 min
b) řízený rozhovor dvojic na základě vizuálních stimulů - formát
UCLES

porota:

učitelé SŠ (pedagogický doprovod)

postupový klíč:

do krajského kola postupují soutěžící, kteří se umístí na 1., 2., a 3. místě
krajské kolo: březen 2016, gymnázium Dašická, Pardubice

pořadatel:

Mgr. Josef Huf
Gymnázium
A.K.Vitáka 452, 569 43 Jevíčko, tel: 461 327 805
e-mail: huf@gymjev.cz

Úhrady jízdného účastníků soutěží: dle § 5 vyhl. č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace

a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání, organizátor hradí jízdné žákům, porotcům a
dalším osobám, které se podílejí na zabezpečení soutěží.
Kontrolním oddělením Krajského úřadu Pk bylo doporučeno náhradu za jízdné na soutěž
proplácet na základě faktury, a to takto: škola vysílající účastníky soutěže po návratu ze soutěže
proplatí jízdné žáků na základě předložených jízdenek. Učitelé, kteří jeli s žáky jako doprovod, si
provedou vyúčtování pracovní cesty, které jim účetní školy proplatí též. Tyto výdaje nejsou nákladem
vysílající organizace, proto musí být provedena refundace těchto výdajů. Organizace pořádající soutěž
provede na základě přijaté faktury náhradu výdajů. Pořádající organizace tak splní zásadu
prokazatelnosti výdajů na jízdné, které může hradit z přijaté dotace na soutěže a přehlídky
v Pardubickém kraji.

