
 

 

  

 

 

Basic Lingua 2017 
13. ročník soutěže 

Motto: „Bez cizího jazyka se v životě neobejdeš!“ 

 

Basic Lingua 2017 je soutěž, která probíhá ve více krajích České republiky, 
v Královéhradeckém kraji ji pořádá První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové, 
spol. s r.o. (dále jen PSJG) ve spolupráci se Školským zařízením pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje.  
 
Je určena žákům základních škol, klade si za cíl posilovat motivaci žáků ke kvalitním formám 
studia a měření dosažených kompetencí v rámci jejich osobního rozvoje při výuce anglického 
jazyka.  
 
V rámci soutěže se hodnotí znalosti a dovednosti žáků použít anglický jazyk v běžných 
každodenních situacích. Metoda hodnocení je založena na mezinárodních testech 
(Cambridge). Použité zkušební testy jsou nastavené na Společný evropský referenční rámec a 
umožňují žákům, jejich vyučujícím a rodičům srovnat dosahované výkony českých žáků s žáky 
ostatních evropských zemí. Vzhledem ke skutečnosti, že struktura těchto zkoušek je 
používána i v okresních a krajských kolech Soutěže v anglickém jazyce, lze soutěž Basic Lingua 
chápat i jako přípravu na tuto akci. 
 

Pořadatel První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové, spol. s r.o. 

 Brandlova 875, Hradec Králové 3, PSČ 500 03 



Garant soutěže Mgr. Eva Konderlová, e-mail: souteze.aj@psjg-hk.cz 

Soutěžní kategorie 

 Kategorie I (Společný evropský referenční rámec A2) - je určena žákům do 7. ročníku 

(včetně) základních škol. 

 Kategorie II (Společný evropský referenční rámec B1) - je určena žákům 8. a 9. ročníků 

základních škol. 

Organizace 

Účast v „Basic Lingua 2017“ je dobrovolná a je určena jednotlivcům, kteří v době konání 

soutěže splňují podmínku kategorií I a II.  

Žák soutěží v kategorii, která odpovídá jeho ročníku, popřípadě může soutěžit 

i v kategorii vyšší.  

Do uvedených kategorií se nezařazují žáci, kteří měli či mají trvalou možnost souvisle 

komunikovat v daném jazyce mimo samotnou výuku. Jde o tyto případy:  

 žák pobýval během školní docházky v anglicky mluvící oblasti déle než šest měsíců 

před zahájením školního kola soutěže  

 anglický jazyk je mateřským jazykem žáka nebo žák žije v bilingvní (dvojjazyčné) 

rodině, takže ho může používat rovnocenně jazyku mateřskému  

Poznámka 

V rámci projektu PSJG organizuje pro vybrané žáky základních škol bezplatné přípravné kurzy 

anglického jazyka. Cílem těchto kurzů je zvýšit kvalitu přípravy ve výuce angličtiny pro žáky, 

kteří se účastní soutěžního projektu Basic Lingua a následně také Soutěže v angličtině (okresní 

a krajské kolo).  

Přípravné kurzy budou probíhat od 17.10.2017 do 5.12.2017 (mimo 24.10.2017), a to každé 

úterý od 15.15 do 16.45 hodin. Žák musí být závazně přihlášen svým vyučujícím anglického 

jazyka do 30.09.2017. Eventuální absence v přípravném kurzu musí být vždy předem 

omluvena. Přihlášku najdete na webových stránkách PSJG. 

V případě naplněnosti kurzů je možné, že bude počet účastníků z jednotlivých škol omezen. 

Ústřední kolo  

Ústřední kolo probíhá na PSJG. Do ústředního kola postupuje vítěz školního kola v každé 

kategorii, popřípadě dle počtu přihlášených žáků i náhradník (o účasti náhradníka rozhoduje 

organizátor soutěže, PSJG). Zkušební komise ústředního kola se skládá z vyučujících 

anglického jazyka na PSJG a nominovaných vyučujících anglického jazyka ze základních škol. 

Ústřední kolo se skládá ze dvou částí, písemné – poslech a Use of English, a ústní. Jsou použity 
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mezinárodní jazykové zkoušky / Cambridge /dané úrovně A2 pro kategorii I, úrovně B1 pro 

kategorii II.   

Sponzoři soutěže 

Basic Lingua 2017 se koná pod záštitou Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, 

společnosti Cambridge Center a Oxford bookshop HK.  

Ceny 

Výherci jednotlivých kategorií obdrží zajímavé a atraktivní ceny od sponzorů projektu. 

Časový harmonogram soutěže 

od 16. září 2017 propozice soutěže jsou aktualizovány na webových stránkách 

www.psjg.cz  

říjen a listopad 2017 školní kola 

do 1. prosince 2017 termín pro zaslání přihlášek vítězů školních kol do ústředního 

kola včetně informace o účasti ve školním kole 

13. prosince 2017 ústřední kolo 

8:15 – 8:50 hod. – prezence 

9:00 – 10:10 hod. – písemná část 

10:30 – ústní část – dle rozpisu 

11. ledna 2018 

(pořadatel si vyhrazuje 

možnou změnu) 

slavnostní vyhlášení výsledků ústředního kola a předání cen 

vítězům 
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Přihlášky do ústředního kola 

Přihlášky do ústředního kola soutěže zasílejte elektronicky. Využijte přitom zaslanou 

přihlášku, kterou najdete i na webových stránkách PSJG (http://psjg.cz/registrace/).  

Kontakt 

Případné dotazy Vám rádi zodpovíme na e-mailové adrese souteze.aj@psjg-hk.cz, či 

telefonicky na čísle 495 543 141. 

 

Těšíme se na Vaši účast!  

Mgr. Eva Konderlová 

garant soutěže 
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