
Kategorie Kolo Termín konání Místo konání Přihlášky do Přihlášky komu

školní do 10.1.2020 škola určí škola pověřený učitel

okresní 5.2.2020 DDM Větrník  Liberec  17. 1. 2020 * elektronicky (web DDM Větrník) *

školní do 10.1.2020 škola určí škola pověřený učitel

okresní 5.2.2020 DDM Větrník  Liberec  17. 1. 2020 * elektronicky (web DDM Větrník) *

krajské 25.2.2020 DDM Větrník  Liberec  14. 2. 2020 *** elektronicky (program Excelence)**

školní do 10.1.2020 škola určí škola pověřený učitel

okresní 4.2.2020 DDM Větrník  Liberec  17. 1. 2020 * elektronicky (web DDM Větrník) *

školní do 10.1.2020 škola určí škola pověřený učitel

okresní 4.2.2020 DDM Větrník  Liberec  17. 1. 2020 * elektronicky (web DDM Větrník) *

krajské 24.2.2020 DDM Větrník  Liberec  14. 2. 2020 *** elektronicky (program Excelence)**

školní do 10.1.2020 škola určí škola pověřený učitel

okresní 4.2.2020 DDM Větrník  Liberec  17. 1. 2020 * elektronicky (web DDM Větrník) *

krajské 24.2.2020 DDM Větrník  Liberec  14. 2. 2020 *** elektronicky (program Excelence)**

Soutěž v německém jazyce 2019/2020

II. B              

(G)

I. B          

(G) 

*    Pozn:  Odkaz na přihlášení přes web DDM Větrník zašle okresní organizátor.

Základní školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií:

**   Pozn:  Odkaz na přihlášení přes program Excelence zašle krajský organizátor.

III. A      

(SŠ a G) 

Všechny soutěže začínají v 9.00 hodin, prezence od 8.30.

I. A        

(ZŠ) 

* Pozn.: Do okresního kola pošle škola přihlášky max. 3 nejlepších v každé kategorii (v určeném pořadí, může dojít k redukci). Kateg. I.A a I.B končí okresním kolem.

*** Pozn.: Do krajského kola pošlou okresní organizátoři přihlášky 2 nejlepších v každé kategorii ze svého okresu.  

**   Pozn:  Odkaz na přihlášení přes program Excelence zašle krajský organizátor.

Střední školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií:

II. A        

(ZŠ)

*    Pozn:  Odkaz na přihlášení přes web DDM Větrník zašle okresní organizátor.

* Pozn.:  Do okresního kola pošle škola přihlášky max. 3 nejlepších v každé kategorii (v určeném pořadí, může dojít k redukci).

*** Pozn.: Do krajského kola přihlásí okresní organizátoři 2 nejlepší v každé kategorii ze svého okresu.  


