Basic Lingua 2021
17. ročník soutěže
Ve školním roce 2021/22 bude ústřední kolo probíhat v závislosti na epidemiologické situaci.
Základní informace o soutěži
Basic Lingua je soutěž, která probíhá ve více krajích České republiky, v Královéhradeckém kraji
ji pořádá První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové, spol. s r.o. 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 2021“ chápat i jako přípravu na
tuto akci.
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.
Účast v soutěži
Účast v Basic Lingua 2021 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,
může ho tudíž používat rovnocenně jazyku mateřskému.

V případě konání prezenční formou je podmínkou účasti předložení jednoho dokladu
z následujících: ukončené očkování, prodělání nemoci Covid-19 v předchozích 180 dnech nebo
předložení platného PCR či antigenního testu. Soutěž se bude skládat z písemné a ústní části.
V případě konání formou online se bude soutěž skládat pouze z ústní části. Forma bude
upřesněna v závislosti na epidemiologické situaci týden před konáním ústředního kola.
Přihlášení do ústředního kola
Do ústředního kola postupují žáci z 1. a 2. místa školního kola v každé kategorii.
Prosíme o zaslání přihlášky do 26. 11. 2021 prostřednictvím formuláře
https://psjg.cz/basiclingua/. (Prosím, vyberte z rolovacího menu Basic Lingua – ústřední
kolo.)
V případě, že bude ústřední kolo v tomto školním roce probíhat formou online, bude
organizováno v prostředí Google Meet.
1. Přihlášeným účastníkům budou vytvořeny individuální Basic Lingua e-mailové účty.
2. Tyto účty budou zaslány jednotlivým vyučujícím na jejich mail, který vyplní ve formuláři
výše.
3. Pozvánky ke konverzaci v ústředním kole s přesným časem obdrží soutěžící na Basic Lingua
e-mail.
Pro identifikaci účastníka při online formě konání prosíme zákonné zástupce žáka o zaslání
fotografie žáka do 26. 11. 2021 na e-mail souteze.aj@psjg-hk.cz, do předmětu, prosím,
uveďte jméno a příjmení účastníka.
Časový harmonogram soutěže
do 26. listopadu 2021

1. prosince 2021
8. prosince 2021

13. ledna 2022

přihlášky vítězů školního kola
(pro formu online bude učitelům poté zaslán Basic Lingua e-mail
pro spojení v Meets)
upřesnění formy konání ústředního kola
ústřední kolo
 prezenční forma: začátek 9:00
 distanční forma: od 8:30 budou probíhat spojení s
jednotlivými účastníky (pro každého ve stanovený čas po
dobu 10 min), čas připojení bude zaslán každému
soutěžícímu na e-mail, který mu pro účely soutěže bude
vytvořen.
slavnostní vyhlášení výsledků ústředního kola

(pořadatel si vyhrazuje
možnou změnu)

(forma osobní či online bude upřesněna)

V případě konání distanční formou, je podmínkou účasti v soutěži spojení prostřednictním
funkčního internetového připojení, zapojení funkční kamery a mikrofonu.
Za funčnost připojení jednotlivých účastníků zodpovídá vysílající základní škola.

Sponzoři soutěže
Basic Lingua 2021 se koná pod záštitou společnosti Cambridge Center a Oxford Bookshop
HK. Výherci jednotlivých kategorií obdrží zajímavé a atraktivní ceny od sponzorů projektu
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

Kurzy Basic Lingua
V rámci projektu PSJG organizuje pro 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 12. 10. 2021 do 23. 11. 2021,
každé úterý od 15.15 do 16.45 hodin. Žák musí být závazně přihlášen svým zákonným
zástupcem do 3. 10. 2021. Přihlášku najdete na webových stránkách PSJG.
https://psjg.cz/basiclingua/. (Prosím, vyberte z rolovacího menu Basic Lingua – kurz.)
Podmínkou účasti v kurzu je předložení v jednoho dokladu z následujících: ukončené očkování,
prodělání nemoci Covid-19 v předchozích 180 dnech nebo předložení platného PCR či
antigenního testu před každou lekcí.

Kontakt
Případné dotazy Vám rádi zodpovíme na e-mailové adrese souteze.aj@psjg-hk.cz,
telefonicky na čísle 495 543 141.

