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Organizační pokyny pro soutěž v latinském jazyce – Certamen Latinum 

pro školní rok 2018/2019 

 
 

1. Soutěž je vyhlášena ve dvou kategoriích. Kategorie SŠ A je určena studentům všech typů 

gymnázií (středních škol), kteří mají za sebou méně než dva roky výuky latiny. Kategorie SŠ B je 

určena studentům všech typů gymnázií (středních škol), kteří absolvovali minimálně 2 roky 

(a více) studia latiny. 

2. Soutěž se uskuteční ve třech kolech: 

- školním: do konce ledna 2019 

- zemském: ve čtvrtek 14. března 2019 v Praze (pro kraje Praha, Středočeský, Ústecký, 

Liberecký, Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský, Pardubický a Královéhradecký) 

a ve čtvrtek 14. března 2019 v  Brně (pro kraje Vysočina, Jihomoravský, Zlínský, 

Olomoucký a  Moravskoslezský) 

- celostátním: ve čtvrtek 4. dubna 2019 na Gymnáziu Arabská 682/14, Praha 6-Vokovice 

(předpokládaný začátek soutěže v 10.00 hodin). 

 

3. Školní kola: 

a) Úkoly pro školní kola budou rozeslány do 30. prosince 2018 e-mailovou poštou všem 

krajským úřadům pro další distribuci na školy. Úkoly jsou zadány jednotně. Jejich autorem je 

Doc.PhDr. Lubor Kysučan, Ph.D. z Filozofické fakulty Palackého univerzity v Olomouci. 

Vypracování úkolů se děje pouze písemnou formou. Na vypracování úkolů mají soutěžící obou 

kategorií 90 minut čistého času. Slovníky lze použít pouze pro vypracování první části zadání 

(překlad textu) obou kategorií. Poté soutěžící odevzdají slovníky i český překlad, ale latinský text 

si ponechají pro řešení další části zadání. 

b) Organizátora soutěže ve školním kole jmenuje ředitel školy. Organizátorem by měl být vyučující 

latiny. Organizátor soutěže sestaví nejméně tříčlennou porotu. Členy poroty mohou být vyučující 

latiny, češtiny, historie, společenských věd či živých jazyků. 

c) Porota vyhodnotí všechny soutěžní práce dle bodovacího systému doporučeného autorem zadání 

(bodování je součástí zadání úloh) a sestaví pořadí všech účastníků. Pořadí doporučujeme stanovit 

tak, aby na jednom místě se umístil pouze jeden soutěžící. ZMĚNA OD ROČNÍKU 

2016/2017: Z každé školy postupují do zemského kola 2 vítězové obou kategorií.* Samozřejmě 

je na vůli školy určit případné náhradníky. Za správné zařazení soutěžícího do kategorie odpovídá 

organizátor školního kola (vyučující). 

Organizátoři školních kol zašlou informace o počtu soutěžících ve škole, přihlášky postupujících 

studentů a výsledkové listiny školních kol organizátorům zemských kol do jednoho týdne po 

uskutečnění soutěže. Z krajů Praha, Středočeského, Ústeckého, Libereckého, Jihočeského, 

Plzeňského, Karlovarského, Pardubického a Královéhradeckého na adresu: Ing. Jaroslav Bastl, 

Dům dětí a mládeže, Štefánikova 11, 150 00 Praha 5, e-mail: jarda.bastl@ddmpraha5.cz,  
Z  krajů Vysočina, Jihomoravského, Zlínského, Olomouckého a Moravskoslezského na adresu: 

Marie Franclová, Klasické a španělské gymnázium Brno – Bystrc, Vejrostova 2, 635 00 Brno – 

Bystrc, e-mail: fmarie@seznam.cz nebo marie.franclova@gyby.cz  (školní email). 

d) Přihlášky zaslané po 22. únoru 2019 nebudou akceptovány. 

 

 

 
* viz Propozice SCJ 2018/2019 

 

 

 
Pozn.: Podmínkou pro postup do zemského kola pro soutěžící z Jihomoravského kraje je jejich 

přihlášení přes systém na www.jmskoly.cz 
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4. Zemská kola: 

a) Pořadatelem zemského kola pro Čechy je Dům dětí a mládeže, Štefánikova 11, Praha 5, 150 00, 

tel. 257 322 855, fax: 257 329 175; kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Bastl. Pořadatelem zemského 

kola pro Moravu (včetně kraje Vysočina) je Středisko volného času Lužánky, Lidická 50, Brno. 

Obě zemská kola se uskuteční 14. března 2019. Studenti z krajů Praha, Středočeského, 

Ústeckého, Libereckého, Jihočeského, Plzeňského, Karlovarského, Pardubického a 

Královéhradeckého soutěží v Praze. Studenti z krajů Vysočina, Jihomoravského, Zlínského, 

Olomouckého a Moravskoslezského soutěží v Brně. Organizátoři zemských kol zašlou školám (po 

obdržení přihlášek jejich studentů) přesné informace o místě a času konání zemských kol.  

Soutěž v zemských kolech probíhá rovněž písemně a úkoly jsou rovněž zadány jednotně. Do 

národního kola postupuje pět nejlepších v každé kategorii z každého zemského kola. To 

znamená, že celostátního kola se zúčastní celkem dvacet studentů: deset z kategorie A (5 z Čech 

a 5 z Moravy) a deset z kategorie B (5 z Čech a 5 z Moravy). 

b) Pro hodnocení porotou a stanovení pořadí platí stejná doporučení jako pro školní kola. 

Organizátoři zemských kol zašlou informace o počtu soutěžících studentů ve školních a zemském 

kole a výsledkovou listinu zemského kola organizátorovi ústředního kola (Mgr. Barbora Šteflová, 

Národní institut pro další vzdělávání, Senovážné náměstí 872/25, 110 00 Praha 1, e-mail: 

steflova@nidv.cz), ihned po ukončení zemského kola. 

Pozn. Výsledková listina obsahuje tyto informace: jméno soutěžícího, škola, adresa školy a 

bodové skóre, kontakt na soutěžícího (e-mail, mobil). 

c) Jízdné se proplácí soutěžícím ze všech krajů Čech a Moravy. 
 

5. Ústřední kolo: 

Termín a místo konání: 4. duben 2019 (čtvrtek), Gymnázium Arabská 682/14, Praha 6-Vokovice 

– podrobné informace obdrží pořadatelé zemských kol před konáním zemských kol spolu 

s  informacemi k elektronickému přihlašování do soutěže a úkoly pro zemské kolo. Informace 

k přihlašování do ústředního kola soutěže budou k dispozici také na http://talentovani.cz/souteze-

v-cizich-jazycich 
 

 

Kontaktní adresy: 
Organizace ústředního kola, obecné informace o soutěži a její organizaci: 

Národní institut pro další vzdělávání 

Talentcentrum 

Mgr. Barbora Šteflová 

Senovážné náměstí 872/25 

110 00 Praha 1 

e-mail: steflova@nidv.cz 

 

 

Organizace zemského kola pro kraje Moravy,     Organizace zemského kola pro kraje Čech 

diplomy, jízdné:       Dům dětí a mládeže 

Středisko volného času Lužánky     Ing. Jaroslav Bastl 

Oddělení společenských věd      Štefánikova 11 

Zdeňka Antonovičová       150 00, Praha 5 

Lidická 50        tel. DDM: 257 322 855 

658 12 Brno        e-mail: jarda.bastl@ddmpraha5.cz 

tel.: 549 524 124 (spojovatelka 549 524 111) 

mob: 723 368 276 

e-mail: zdenka@luzanky.cz 

 

 

 Adresy pro zasílání přihlášek do zemského kola: 
Marie Franclová (Morava)      DDM, Ing. Jaroslav Bastl (Čechy), viz výše 

Klasické a španělské gymnázium 

Vejrostova 2 

635 00 Brno-Bystrc 

mob.: 739 071 648 

e-mail: fmarie@seznam.cz nebo marie.franclova@gyby.cz  (školní email) 
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