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OKRESNÝ ÚRAD TRNAVA 
ODBOR ŠKOLSTVA 

Vajanského 2, 917 01 Trnava 
 
 
 
 

                 •                                                        •  
    

                                                        Riaditeľom SŠ   

                                                        v okrese Trnava    
                                         

                          •                                                        •                                                        
 

 

 

 

 

Váš list/zn.                   Naše číslo                     Vybavuje/linka                                                     v Trnave 

                                     2019/004575             Mgr. Dana Bednáriková/218  28. 11. 2019 

 
 
 
Vec 

Pozvánka na okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku pre SŠ 
 

Vyhlasovateľ:  MŠVVaŠ SR 

Organizátor:  Kalokagatia – centrum voľného času a Okresný úrad MV SR 

Dátum:   15. január 2020 o 9
00

 hod 

Prezentácia:   od 8
 00

 h 

Miesto:   Kalokagatia – CVČ, V jame 3, 917 01 Trnava 

Účastníci:   Ţiaci SŠ a osemročných gymnázií - víťazi školských kôl (nie ţiaci  

nadstavbového štúdia) 

Kategórie:  2A - ţiaci 1. a 2. ročníka gymnázií, ţiaci kvinty a sexty osemročných 

gymnázií, ţiaci 3. a 4. ročníka šesťročných gymnázií, ţiaci 1. a 2. 

ročníka obchodných a hotelových akadémií, ţiaci stredných škôl 

hotelového a obchodného zamerania s maturitou a s dotáciou AJ vyššou 

ako tri hodiny týţdenne 

2B - ţiaci 3. a 4. ročníka gymnázií, ţiaci septimy a oktávy osemročných 

gymnázií, ţiaci a 5. a 6. ročníka šesťročných gymnázií, ţiaci 3. a 4. 

ročníka obchodných a hotelových akadémií, ţiaci stredných škôl 

hotelového a obchodného zamerania s maturitou a s dotáciou AJ vyššou 

ako tri hodiny týţdenne.  

2C2 - anglofónni ţiaci – ţiaci všetkých typov SŠ bez vekového určenia 

a príslušných ročníkov osemročných a šesťročných gymnázií 
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2D - ţiaci stredných odborných škôl a obchodných a hotelových 

akadémií, ţiaci stredných škôl hotelového zamerania a obchodného 

zamerania s maturitou a s 3-hodinovou týţdennou dotáciou, bez 

vekového určenia 
Pozn: kategória 2C1 nemá okresné kolo, víťazi školských kôl postupujú 

priamo na krajské kolo. 

Obsah:  Písomný test (počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, 

pouţívanie jazyka), ústna časť(roleplay/simulation a picture input) 

Predseda poroty:  Mgr. Renáta Olexová, rolexova@zoznam.sk 

Postup:  Ţiaci, ktorí sa v okresnom kole umiestnili  na 1. mieste, postupujú do 

krajského kola.  

Prihlášky:  Je potrebné zasielať len elektronickou formou na mailovú adresu: 

cvc.kalokagatia@gmail.com, originál úplne vyplnenej prihlášky 

prineste v deň konania súťaţe 

Kontakt:  Mgr. Ivana Rakúsová, 033/3236-696, 697 

 
                                                                                              

 

 

 

 

 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    PaedDr. Marta Gubrická 

                                                                                        vedúca odboru školstva                           
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