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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. 1.  

2020 

Po - Čt 

Přesný termín v rozmezí  

20. - 23. 1. 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 

1. - 2. 4.  

2020 

St - Čt 

Přesný termín v rozmezí 1. - 2. 4.  

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. 6. 

2020 

 
St – Út 

 
 

Organizátor krajského kola zašle nejpozději do 20. 4. 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. 1. 2020; pro KK: 25. 3. 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. 4. 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.   

 

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://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  

www.talentovani.cz/souteze/olympiada-v-ceskem-jazyce 
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Adresář organizátorů krajských kol Olympiády v českém jazyce - 2019/2020 

(Adresář garantů je aktualizován pouze u zeleně označených krajů, aktualizace u dalších krajů bude 

provedena v průběhu měsíce října 2019) 
Kraj Krajský úřad - pověřená osoba * Organizátor krajského kola 

PRAHA 
Mgr. Michaela Perková, Magistrát 

hl. m. Prahy. Odb. sportu a volného 
času, odd. volného času.  

Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1, 
tel. 236 005 901 

michaela.perkova@praha.eu 

Bc. Alena Charamzová 

DDM Praha 2, Slezská 21, 120 00 
Praha 2  

tel: 222 251 586, 602 614 374 
alena.charamzova@ddm-ph2.cz 

STŘEDOČESKÝ 
Bc. Petr Hoskovec, KÚ 
Odb. regionálního rozvoje, 

Odd. mládeže a sportu 

Zborovská 11, 150 21 Praha 5 
tel: 257 280 263 

hoskovecp@kr-s.cz 
skopova@kr-s.cz  

Bc. Petr Hoskovec, KÚ 
Odb. regionálního rozvoje, 

Odd. mládeže a sportu 

Zborovská 11, 150 21 Praha 5 
tel: 257 280 263 

hoskovecp@kr-s.cz 
skopova@kr-s.cz  

ÚSTECKÝ 
Ing. Klára Laňková 

Odb. školství, mládeže a tělovýchovy 
Odd. mládeže, tělových. a voln. času 

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí 
nad Labem 

tel: 475 657 305 

lankova.k@ kr-ustecky.cz  
Pavel Kucler, KÚ, 

Odb. školství, mládeže a tělovýchovy, 
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí 

nad Labem 

tel: 475 657 969, 777 499 821 
kucler.p@kr-ustecky.cz 

Mgr. Jana Stoicová,  

DDM a ZpDVPP, 
Hradební 19,Ústí n.Labem, p.o. 

tel. 475 210 861, 603 851 714 
keramika@ddmul.cz 

LIBERECKÝ 
Ing. Eva Hodboďová, KÚ, 
Odb. školství, mládeže a tělovýchovy, 

odd. mládeže, sportu a 

zaměstnanosti, U Jezu 642/2a, 461 80 
Liberec 2 

tel.: 485 226 635, 739 541 550 
eva.hodbodova@kraj-lbc.cz 

Bc. Natalie Kresslová,  
DDM Větrník Liberec 

tel.: 485 102 433, 602 469 162 

natalie.kresslova@ddmliberec.cz        
      

 

PLZEŇSKÝ 
Mgr. Ludmila Novotná, KÚ, 

Odb. školství, mládeže a sportu 
Odd. mládeže a sportu 

Škroupova 18, 306 18 Plzeň 
tel.: 377 195 373 

ludmila.novotna@plzensky-kraj.cz  

Mgr. Jaromíra Benešová, Krajské 

centrum vzdělávání a jazyková škola s 
právem státní jazykové zkoušky, Sady 

5. května 42, 301 00 Plzeň 
tel.: 377 350 410 

benesova@kcvjs.cz 

KARLOVARSKÝ 
Ing. Pavel Kubeček; KÚ, 
Odb. školství, mládeže a tělovýchovy, 

odd. mládeže a sportu,  

Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary 
tel.: 354 222 184, 736 650 096 

pavel.kubecek@kr-karlovarsky.cz 

(ZŠ) Jana Krupková,ZŠ Sokolov, 
Křižíkova 1916, 356 11 Sokolov  

tel.: 739 744 037 

parola@seznam.cz 
(SŠ) Dita Lorencová, Gymnázium 

Cheb, Nerudova 7, 350 02 Cheb 
Tel.: 739 322 319, 

lorencova@gymcheb.cz 
 

JIHOČESKÝ 
Jiří Anděl, KÚ, 

Odb. školství, mládeže a tělovýchovy, 
odd. mládeže, tělovýchovy a sportu,  

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 

České Budějovice; pracoviště ul. B. 
Němcové 49/3, 370 76 ČB 

tel.: 386 720 933 
andel@kraj-jihocesky.cz 

Bc. Luděk Doležal, DDM, U Zimního 

stadionu 1, 370 01 České Budějovice 
tel.: 386 447 317 

dolezal@ddmcb.cz 
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VYSOČINA 

Ing. Karolína Smetanová, KÚ 
Odb. školství, mládeže a sportu 

Odd. mládeže a sportu 

Jihlava, Věžní 28, kancelář číslo 108 
tel.: 564 602 942 

Smetanova.K@kr-vysocina.cz 

Jaroslava Lánová, Active - SVČ 
Žďár nad Sázavou, Dolní 3,  

591 01 Žďár nad Sázavou 

tel. 731 674 618 
lanova@activezdar.cz 

 

KRÁLOVÉ- 

HRADECKÝ 

Ing. Mgr. Věra Koďousková, KÚ,  
Pivovarské nám. 1245 500 03 Hradec 

Králové 
tel.: 495 817 580 

vkodouskova@kr-kralovehradecky.cz  

Mgr. Dana Beráková,  JŠZ DVPP 
Hradec Králové, Štefánikova 566,  

500 11 Hradec Králové, 
tel.: 725 059 837 

berakova@cvkhk.cz 
 

PARDUBICKÝ 
Mgr. Lenka Havelková, KÚ, 

Odb. školství a kultury 
Odd. organizační a vzdělávání 

Komenského nám. 125, 532 11 

Pardubice 
tel.: 466 026 215 

lenka.havelkova@pardubickykraj.cz 

Jana Línková, DDM Beta, Štolbova 

2665, 530 02 Pardubice 
tel.: 466 614 951 

beta@ddmstolbova.com 

jana.linkova@ddmstolbova.com  

JIHOMORAVSKÝ 
Bc. Jana Konečná Horká, KÚ, 

Odb. školství, odd. prevence a 

volnočasových aktivit, Žerotínovo 
nám. 3, pracoviště: Cejl 73; 601 82 

Brno 
tel.: 541 658 306 

konecna.jana@kr-jihomoravsky.cz 

Mgr. Zdeňka Antonovičová, SVČ, 

ved. odd. Talentcentrum, Lidická 50, 

658 12 Brno 
tel: 549 524 124; 723 368 276 

zdenka@luzanky.cz 

ZLÍNSKÝ 
Mgr. Radim Sukop, KÚ, 
Odb. školství, mládeže a sportu, odd. 

mládeže, sportu a rozvoje lidských 
zdrojů, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín 

tel.: 577 043 744 

radim.sukop@kr-zlinsky.cz 

(ZŠ) Mgr. Marie Hradilová, ZŠ E. 
Zátopka, Štefánikova 2701, 761 25 

Zlín 
tel.: 775 910 410 

hradilova@zsezzlin.cz 

(SŠ) Mgr. Lucie Janků, Gymnázium 
Zlín, Lesní čtvrť 1364, 761 37 Zlín  

tel.: 577 585 510 
janku@gymzl.cz 

OLOMOUCKÝ  
Bc. Kateřina Kosková, KÚ, 

Odbor školství a mládeže 

Oddělení krajského vzdělávání 

Jeremenkova 40b, 779 11 Olomouc 

tel.: 585 508 661 
k.koskova@kr-olomoucky.cz 

Mgr. Hana Pavelčáková 

Slovanské gymnázium, Olomouc, 
Pasteurova 19 

tel.: 602 946 801 

pavelcakova@sgo.cz 

MORAVSKOSLEZSKÝ 
Ing. Ondřej Schenk, KÚ,  

Odbor školství, mládeže a sportu 
28. října 117, 702 18 Ostrava 2 

tel.: 595 622 250 
ondrej.schenk@kr-moravskoslezsky.cz 

Mgr. Markéta Němečková  

Středisko volného času 
Ostrčilova 2925/19 

702 00  Ostrava – Moravská Ostrava 
tel.: 596 118 610, 775 598 667 

mnemeckova@svcoo.cz 

      * V případě nejasností s organizací okresních, příp. krajských kol se obracejte na osobu pověřenou   

      organizací soutěží v daném kraji. 

 

 
Praha 1, 2 – alena.charamzova@ddm-ph2.cz 

Praha 3 – eva.nemcova@ulita.cz 

Praha 4, Praha 11, Praha 12 – belesova.vera@ddmjm.cz, velenska@hobbycentrum4.cz 

Praha 5 – jana.hromadkova@ddmpraha5.cz 

Praha 6 – jiri.podlaha@ddmp6.cz 

Praha 7 – vlastatrn@volny.cz 

Praha 8 – kosinova@ddmpraha8.cz 

Praha 9 – lenka.suchoparova@ddmpraha9.cz 

Praha 10 – chalupa@dumum.cz 
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