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Informativní seznam soutěží a přehlídek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

pro školní rok 2021/2022 

  

Níže uvedený přehled obsahuje soutěže a přehlídky v zájmovém vzdělávání (dále jen 

„soutěže”), které Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje pro školní rok 

2021/2022 na základě podání žádosti jejich organizátorů v rámci výzvy „Informace 

k předkládání žádostí o zařazení soutěže či přehlídky na informativní seznam Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy“.  

Soutěže jsou rozděleny do čtyř oblastí dle jejich zamření na předmětové, umělecké, 

sportovní a ostatní. Stejně jako v předchozích letech jsou uvedeny u všech soutěží kontaktní 

adresy organizátorů a termíny konání jednotlivých kol. Konkrétní informace k soutěži 

zveřejňuje pořadatel ústředního kola v rámci propozic.  

Forma konání soutěží může být kombinovaná, tj. soutěže mohou probíhat prezenčně i 

distančně, přičemž zvolená forma konání soutěže, musí být v souladu s epidemiologickou 

situaci v dané době a musí být dodržena všechna mimořádná opatření Ministerstva 

zdravotnictví.  

 

1. Předmětové soutěže 

1) 19. ročník Astronomické olympiády (19. ročník) – Astronomická olympiáda je předmětovou 

soutěží z oboru astronomie a příbuzných oborů, která je určena pro žáky základních a středních škol.  

Okresní kola: 1. 10. – 23. 12.  2021. 

Krajská kola: kategorie AB: domácí část 15. 11. 2021 - 19. 1. 2022; prezenční část 19. 1. 2022; 

kategorie CD, EF a GH: domácí část 3. 1. - 23. 3. 2022; prezenční část 23. 3. 2022 

Ústřední kolo: kategorie AB 23. - 25. 3. 2022; kategorie CD 11. - 13. 5. 2022; kategorie EF a GH 27. 

5. 2022 

Kontaktní adresa: Dr.-Ing. Jan Kožuško, Česká astronomická společnost, Fričova 298, 251 65, 

Ondřejov, tel. 776 200 522, e-mail: kozusko@astro.cz, https://olympiada.astro.cz/ 

Soutěž byla podpořena alespoň v jednom roce v období 2019 -2021.  

 

2) Biologická olympiáda (56. ročník) – Biologická olympiáda je předmětová soutěž ve znalostech z 

přírodopisu a z biologie určena žakům základních a středních škol.  

Okresní kola: kategorie C 13.4.2022; kategorie D 7.4.2022 

Krajská kola: kategorie A 24.3.2022; kategorie B 5.4.2022; kategorie C 12.5.2022; kategorie D 

19.5.2022 

Ústřední kolo: kategorie A 25.4.2022 - 29.4.2022 

Kontaktní adresa: doc. PaedDr. Jan Farkač, Česká zemědělská univerzita v Praze, Sekretariát 

Biologické olympiády, Kamýcká 129, 165 21 Praha - Suchdol, tel. 723 104 808; 725 483 557, e-mail: 

sekretariatbio@rektorat.czu.cz, www.biologickaolympiada.cz 

Soutěž byla podpořena alespoň v jednom roce v období 2019 -2021.  

 

3) Matematická olympiáda (71. ročník) – Matematická olympiáda je nejstarší předmětová soutěž na  

středních školách. Z vítězů ústředních kol se každoročně vybírají účastníci pro dnes již celosvětové 

soutěže Mezinárodní matematickou olympiádu a Mezinárodní olympiádu v informatice a pro další 

mezinárodní soutěže. 

Okresní kola: 26.1., 12.4.2022 (dle kategorie) 

Krajská kola: 11.1., 18.1., 29.3., 5.4.2022 (dle kategorie) 

Ústřední kolo: 20. - 25.3.2022 
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Kontaktní adresa: doc. RNDr. Tomáš Bárta, Ph.D., Jednota českých matematiků a fyziků, Žitná 

609/25, 110 00 Praha 1, tel. 776239437, e-mail: tomas.barta@mff.cuni.cz, 
www.matematickaolympiada.cz 

Soutěž byla podpořena alespoň v jednom roce v období 2019 -2021.  

 

4) Zeměpisná olympiáda 2021/2022 (24. ročník) – Zeměpisná olympiáda je oborovou soutěží pro 

žáky 2. stupňů základních a středních škol, které zajímá zeměpis, mají znalosti o přírodě i lidské 

společnosti a baví je sledovat dění ve světě i kolem sebe.  

Okresní kola: 23. 2. 2022 

Krajská kola: 30. 3. 2022 

Ústřední kolo: 28. + 29. 4. 2022 

Kontaktní adresa: RNDr. Jakub Jelen, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Albertov 6, Praha 

2, 128 00, tel. +420 728 368 944, e-mail: jakub.jelen@natur.cuni.cz, www.zemepisnaolympiada.cz 

Soutěž byla podpořena alespoň v jednom roce v období 2019 -2021.  

 

5) Geologická olympiáda (7. ročník) – Geologická olympiáda je soutěž jednotlivců z geologických 

disciplín. Je určena pro žáky základních a středních škol.  

Okresní kola: leden 2022 

Krajská kola: duben 2022 

Ústřední kolo: květen 2022 

Kontaktní adresa: doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr., Masarykova univerzita, Přírodovědecká 

fakulta, Ústav geologických věd, Kotlářská 267/2, 611 37 Brno, tel. +420 721 280 420, e-mail: 

melda@sci.muni.cz, https://www.geologicka-olympiada.cz/ 

Soutěž byla podpořena alespoň v jednom roce v období 2019 -2021.  

 

6) Eurorebus (27. ročník) – Celostátní vědomostní soutěž Eurorebus klade důraz na mezioborové 

souvislosti, nadhled, schopnost logického uvažování a kritické myšlení při práci s informacemi. Cílovou 

skupinou jsou žáci 2. stupně základních škol a žáci středních škol. Rozděleni jsou do tří věkových 

kategorií: ZŠ01 (odpovídá 6. a 7. třídě základní školy), ZŠ02 (odpovídá 8. a 9. třídě základní školy), SŠ 

(odpovídá 1. až 4. ročníku čtyřletého typu střední školy). 

Krajská kola: duben 2022 

Ústřední kolo: červen 2022 

Kontaktní adresa: Daniel, Kozák, Mgr., TERRA-KLUB, o.p.s., Soběslavská 2057/34, 13000 Praha 3 

- Vinohrady, tel. 221511440, e-mail: terra@terra-klub.cz, www.eurorebus.cz 

Soutěž byla podpořena alespoň v jednom roce v období 2019 -2021.  

 

7) Matematický klokan (28. ročník) – mezinárodní matematická soutěž. Soutěží se v kategoriích - 

Cvrček (2. a 3. r. ZŠ), Klokánek (4. a 5.r. ZŠ), Benjamín (odpovídá 6.a 7. roč. ZŠ a primě a sekundě 

osmiletých gymnázií), Kadet (odpovídá 8. a 9. roč. ZŠ a tercii a kvartě osmiletých gymnázií),Junior 

(odpovídá I. a II. roč. SŠ), Student (odpovídá III. a IV. roč. SŠ).  

Okresní kola: 18.3.2022 

Krajská kola: 18.3.2022 

Ústřední kolo: 18.3.2022 

Kontaktní adresa: Mgr. Vladimír Vaněk, Ph.D., Katedra algebry a geometrie, Přírodovědecká fakulta 

Univerzity Palackého, 17.listopadu 12, 77900, Olomouc, tel. 585634645, e-mail: 

vladimir.vanek@upol.cz, http://matematickyklokan.net 

Soutěž byla podpořena alespoň v jednom roce v období 2019 -2021.  

 

8) Práce s grafickými programy na stavební průmyslovce (19. ročník) – Soutěž v projektování 

pozemní stavby pomocí grafických programů je určena  pro žáky středních škol se vzděláváním v oboru 

Stavebnictví (36-47-M/01), zaměření Pozemní stavby.  

Ústřední kolo: 23. - 25. 3. 2022 
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Kontaktní adresa: Ing. Hana Konečná, Střední průmyslová škola stavební, České Budějovice, 

Resslova 2, Resslova 1579/2, 372 11 České Budějovice 3, tel. 606877673, e-mail: 

konecna@stavarna.com, www.stavarna.com 

Soutěž byla podpořena alespoň v jednom roce v období 2019 -2021.  

 

9) Autoopravář junior 2022 (27. ročník) – Celostátní soutěž odborných znalostí a dovedností ve 

čtyřech kategoriích Automechanik, Karosář, Autolakýrník a Autotronik.  

Okresní kola: únor 2022 

Krajská kola: březen 2022 

Ústřední kolo: 19.-21.4.2022 

Kontaktní adresa: Milan Chylík, Ing., Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková 

organizace, Křižíkova 15, 612 00  BRNO, tel. 777 295 802, e-mail: milan.chylik@issabrno.cz, 
https://autoopravarjunior.cz/ 

Soutěž byla podpořena alespoň v jednom roce v období 2019 -2021.  

 

10) České ručičky 2022 - elektro slaboproud (14. ročník) – Finálové kolo systému krajských soutěží 

v oboru elektro slaboproud. Do soutěže postupují vítězové regionálních a krajských soutěží po celé 

České republice. Soutěž je určena pro žáky 3. ročníků oborů v oblasti elektro slaboproud. 

Ústřední kolo: 28.04.2022 

Kontaktní adresa: Petr Veverka, Mgr., Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková 

organizace, Purkyňova 97, 612 00 Brno, tel. 541 649 174, e-mail: petr.veverka@sspbrno.cz, 
ceskerucicky.eu 

Soutěž byla podpořena alespoň v jednom roce v období 2019 -2021.  

 

11) Logická olympiáda 2021 (14. ročník) – Soutěž je založená na logických úlohách, jejichž řešení 

vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného 

uvažování a pohotového rozhodování. 

Krajská kola: 5. listopad 2021 

Ústřední kolo: 29. listopad 2021 

Kontaktní adresa: Ing. Zuzana Poláková, Mensa ČR, Španielova 1111/19, 163 00 Praha 6, tel. 770 

177 926, e-mail: info@logickaolympiada.cz, logickaolympiada.cz 

Soutěž byla podpořena alespoň v jednom roce v období 2019 -2021.  

 

12) BRLOH - Brněnská logická hra (12. ročník) – soutěž pro až čtyřčlenné týmy základních škol a 

nižších ročníků víceletých gymnázií. Předmětem soutěže je řešení logických kvízů, hádanek a šifer.  

Ústřední kolo: říjen – prosinec 2022 

Kontaktní adresa: Mgr. Petr Pupík, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav 

matematiky a statistiky, Kotlářská 267/2, 611 37 Brno, tel. +420 777 182 312, e-mail: 

petr.pupik@gmail.com, brloh.math.muni.cz 

Soutěž byla podpořena alespoň v jednom roce v období 2019 -2021.  

 

13) Soutěž Finanční gramotnost 2021/2022 (11. ročník) – Soutěž je zaměřena na cílovou skupinu 

žáků a studentů základních a středních škol.  

Okresní kola: leden až únor 2022. 

Krajská kola: únor až březen 2022. 

Ústřední kolo: březen 2022 

Kontaktní adresa: Mgr. Marta Gellová, Evropská asociace finančního plánování Česká republika, 

Karlínské náměstí 6, Praha 8, tel. 774737101, e-mail: marta.gellova@efpa.cz, 
www.financnigramotnost.cz 

Soutěž byla podpořena alespoň v jednom roce v období 2019 -2021.  

 



4 

 

14) Česká liga robotiky - FLL (16. ročník) –. Soutěžící týmy si osvojují nejen programování a práci 

s robotem, ale také základy spolupráce, prezentační dovednosti, umění argumentace a hledání nejlepších 

řešení. 

Okresní kola:  

Krajská kola: 15. - 30. 1. 2022 

Ústřední kolo: 12. 3. 2022 

Kontaktní adresa: Ing. Mgr. Libor Bezděk, Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v ČR, Karlínské 

nám. 316/7, 18600 Praha 8 Karlín, tel. 777 665 533, e-mail: info@spddm.org, 
https://www.firstlegoleague.cz/ 

Soutěž byla podpořena alespoň v jednom roce v období 2019 -2021.  

 

15) Braillský klíč - celostátní čtenářská soutěž pro těžce zrakově postižené žáky (26. ročník) – 
Braillský klíč je soutěž pro nevidomé žáky ZŠ. Soutěží se v rychlosti čtení Braillova písma.  

Ústřední kolo: 20.10.2021 

Kontaktní adresa: Mgr. Monika Výmolová, Škola Jaroslava Ježka pro zrakově postižené, MŠ, ZŠ, PRŠ, 

ZUŠ a SPC, Loretánská 19, 118 00 Praha 1, tel. 721929792, e-mail: monika.vymolova@skolajj.cz,  
Soutěž byla podpořena alespoň v jednom roce v období 2019 -2021.  

 

16) 25. ročník Celostátní soutěže první pomoci (25. ročník) – Prověřovat schopnost soutěžících žáků 

středních zdravotnických škol a studentů vyšších odborných zdravotnických škol rychle, správně a 

bezpečně poskytovat první pomoc. 

Ústřední kolo: 6. a 7. června 2022 

Kontaktní adresa: Zuzana Číková, PhDr., Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková 

organizace, Brno, Jaselská 190/7, 602 00 Brno, tel. 736 625 555; 541 247 112, e-mail: zcikova@szs-

jaselska.cz, www.szs-jaselska.cz/projekty/projektove-dny/celostatni-soutez-prvni-pomoci/ 

Soutěž byla podpořena alespoň v jednom roce v období 2019 -2021.  

 

17) Mistrovství České republiky oboru truhlář (9. ročník) – Jedná se o soutěž jednotlivců pro 

žáky/učně oboru truhlář.  

Okresní kola: do 31. 10. 2021 

Krajská kola: do 20. 1. 2022 

Ústřední kolo: 23. 2. 2022 

Kontaktní adresa: Ing. Vojtěch Bábek (zástupce statutárního orgánu), Integrovaná střední škola 

Slavkov u Brna, příspěvková organizace, Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, příspěvková 

organizace, Tyršova 479, 684 01 Slavkov u Brna, tel. 603 482 690, e-mail: babek@iss-slavkov.eu, 
www.iss-slavkov.eu 

Soutěž byla podpořena alespoň v jednom roce v období 2019 -2021.  

 

18) Prodavač 2022 (15. ročník) – Celostátní soutěž je určena pro žáky oboru Prodavač 66-51-H/01 (1. 

až 3. ročník). Praktické dovednosti a teoretické znalosti. 

Ústřední kolo: 7. 4. 2022 

Kontaktní adresa: Dušan Erban, RNDr. Mgr., Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní 

škola, příspěvková organizace, Keplerova 315/7, Krásné Březno, 40007 Ústí nad Labem, tel. +420 

773786252, e-mail: erban@obchodniskola.cz,  

 

 

19) Celostátní matematická soutěž žáků SOŠ (28. ročník) – Celostátní matematická soutěž probíhá  

dvoukolově v sedmi kategoriích podle ročníků a typu studia.  

Ústřední kolo: březen 2022 

Kontaktní adresa: Mgr. Aleš Kubíček, Obchodní akademie a VOŠ Valašské Meziříčí, Masarykova 

101/18, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, tel. 571 755 555, e-mail: 

ales.kubicek@oavm.cz, https://www.oavm.cz/matematicka-soutez/ 
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20) Zlatý list (50. ročník) – Jedná se o přírodovědnou soutěž pro děti ve věku základní školní docházky 

(včetně odpovídajících tříd víceletých gymnázií).  

Okresní kola: březen - květen 2022 (v dostatečném předstihu před příslušným krajským kolem) 

Krajská kola: duben - květen 2022 

Ústřední kolo: 20.- 25.6.2022 

Kontaktní adresa: Lenka Žaitliková, Ing., Sdružení mladých ochránců přírody Českého svazu 

ochránců přírody, Michelská 5, Praha 4, 140 00, tel. 775 724 545, e-mail: lenka.zaitlikova@csop.cz, 
www.zlatylist.cz 

Soutěž byla podpořena alespoň v jednom roce v období 2019 -2021.  

 

21) České ručičky 2022 - Elektro - silnoproud (14. ročník) – Finálové kolo systému krajských soutěží 

v oboru elektro silnoproud. Do soutěže postupují vítězové regionálních a krajských soutěží po celé 

České republice. Soutěž je určena pro žáky 3. ročníků oborů v oblasti elektro silnoproud. 

Ústřední kolo: 28. 4. 2022 

Kontaktní adresa: Mgr. Martin Robeš, Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, 

příspěvková organizace, Učiliště 496, Sokolnice 664 52, tel. 721 502 202, e-mail: robes@ssee-

sokolnice.cz, ceskerucicky.eu 

Soutěž byla podpořena alespoň v jednom roce v období 2019 -2021.  

 

22) Dějepisná soutěž gymnázií ČR a SR (29. ročník) – Dějepisná soutěž je již řadu let největším 

setkáním žáků gymnázií ČR a SR, ve které prezentují své znalosti v oblasti evropských dějin 20. století. 

Krajská kola: 17. 6. 2021 

Ústřední kolo: 25. 11. 2021 

Kontaktní adresa: Miroslav Stulák, Mgr., Gymnázium Cheb, příspěvková organizace, Nerudova 

2283/7, 350 02 Cheb, tel. 603501909, e-mail: stulak@gymcheb.cz, https://dsgymn.gymcheb.cz/ 

Soutěž byla podpořena alespoň v jednom roce v období 2019 -2021.  

 

23) Turnaj mladých fyziků (35. ročník) – soutěž pětičlenných družstev žáků středních škol v řešení 

problémových úloh z fyziky. Soutěž probíhá na úrovni školních, regionálnách kol a ústředního kola.  

Okresní kola: do 19. 12. 2021 

Krajská kola: 21. a 22. 3. 2022 

Ústřední kolo: 13.-15. 4. 2022 

Kontaktní adresa: Mgr. Stanislav Panoš, Ph.D., Gymnázium F.X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, 

příspěvková organizace, Partyzánská 530/3, Liberec 11, 460 01, tel. +420608510655, e-mail: 

stanislav.panos@seznam.cz, tmf.fzu.cz 

Soutěž byla podpořena alespoň v jednom roce v období 2019 -2021.  

 

24) Ekonomický tým 2021 (17. ročník) – Soutěž Ekonomický tým je pořádána na krajské a posléze 

celostátní úrovni. V soutěži měří síly střední školy v oblasti ekonomicko-účetnické, v IT gramotnosti. 

Krajská kola: říjen 2021 

Ústřední kolo: prosinec 2021 

Kontaktní adresa: Mgr. Richard Žert, Asociace obchodních akademií, Palackého 123, Frýdek-Místek, 

tel. 271 742 313, e-mail: zert@heroldovysady.cz, http://www.asociace-oa.cz/ekonomicky-tym/ 

Soutěž byla podpořena alespoň v jednom roce v období 2019 -2021.  

 

25) Středoškolská odborná činnost (44. ročník) – Středoškolská odborná činnost (SOČ) je 

dobrovolná zájmová činnost žáků ze všech typů středních škol, kterou uskutečňují ve svých školách, 

mimoškolních zařízeních, klubech nebo individuálně. Výsledkem SOČ je zpravidla vypracovaná 

samostatná práce nebo učební pomůcka, která je předkládána k odbornému posouzení a následně je 
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obhajována před odbornou porotou. SOČ zahrnuje obory přírodovědné, technické a humanitní. Pro 44. 

ročník je vyhlášeno 18 oborů. 

Okresní kola: březen 2022 

Krajská kola: duben 2022 

Ústřední kolo: červen 2022 

Kontaktní adresa: Jana Ševcová, Ing., Národní pedagogický institut České republiky, Senovážné 

nám.25, 110 00 Praha 1, tel. +420603860963, e-mail: jana.sevcova@npi.cz, www.soc.cz; 

www.talentovani.cz 

1 Soutěž byla podpořena alespoň v jednom roce v období 2019 -2021.  

 

26) Soutěž v programování (36. ročník) – Soutěž v programování je určena základním a středním 

školám a probíhá ve čtyřech kategoriích, které respektují věk žáků, a to v kategoriích: programování 

žáci, programování mládež, programování webu, která je určena pro žáky středních škol, ale mohou v 

ní soutěžit i žáci mladší, programování mikrořadičů, ve které soutěží obě věkové skupiny žáků. 

Jednotlivé kategorie jsou hodnoceny samostatně. 

Okresní kola: únor 2022 

Krajská kola: březen 2022 

Ústřední kolo: červen 2022 

Kontaktní adresa: Jana Ševcová, Ing., Národní pedagogický institut České republiky, Senovážné 

nám.25, 110 00 Praha 1, tel. +420603860963, e-mail: jana.sevcova@npi.cz, 
http://talentovani.cz/souteze/soutez-v-programovani 

Soutěž byla podpořena alespoň v jednom roce v období 2019 -2021.  

 

27) Soutěže v cizích jazycích - soutěž v jazyce anglickém (52. ročník) – Soutěž v jazyce anglickém 

je určena pro žáky základních a středních škol. Má šest kategorií a několik postupových kol (školní, 

okresní, krajské a ústřední). Nižší soutěžní kategorie ( I.A, B) jsou ukončeny v krajském kole. Kategorie 

II.A, II.B , III.A a III. C mají školní, okresní, krajské a ústřední kolo. Do ústředního kola postupuje 

nejlepší žák z krajského kola. Soutěžní úlohy mají dvě části písemnou (porozumění slyšenému textu) a 

ústní - konverzace s porotou na dané téma. 

Okresní kola: únor 2022 

Krajská kola: březen 2022 

Ústřední kolo: květen/červen 2022 

Kontaktní adresa: Jana Ševcová, Ing., Národní pedagogický institut České republiky, Senovážné 

nám.25, 110 00 Praha 1, tel. +420 603 860 963, e-mail: jana.sevcova@npi.cz, 
http://talentovani.cz/souteze/soutez-v-jazyce-anglickem 

Soutěž byla podpořena alespoň v jednom roce v období 2019 -2021.  

 

28) Soutěže v cizích jazycích-soutěž v jazyce německém (52. ročník) – Je určena pro žaky základních 

a středních škol.  Soutěž v jazyce německém je organizována v pěti soutěžních kategoriích, z nichž čtyři 

kategorie jsou určené pro žáky ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií (IA, IB, IIA, IIB) a jedna 

je určena pro věkovou kategorii středních škol (IIIA). Kategorie I.A a I. B jsou ukončeny v krajském 

kole.  

Okresní kola: únor 2022 

Krajská kola: březen 2022 

Ústřední kolo: duben/květen 2022 

Kontaktní adresa: Jana Ševcová, Ing., Národní pedagogický institut České republiky, Senovážné 

nám.25, 110 00 Praha 1, tel. +420 603 860 963, e-mail: jana.sevcova@npi.cz, 
http://talentovani.cz/souteze/soutez-v-jazyce-nemeckem;  
Soutěž byla podpořena alespoň v jednom roce v období 2019 -2021.  
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29) Olympiáda v českém jazyce (48. ročník) – Olympiáda v českém jazyce- jedná se o postupovou, 

znalostní soutěž jednotlivců, která je určena žákům 8. a 9. ročníků ZŠ a odp. ročníků  víceletých 

gymnázií a 1. - 4. ročníků SŠ. 

Okresní kola: březen 2022 

Krajská kola: duben 2022 

Ústřední kolo: červen 2022 

Kontaktní adresa: Jana Ševcová, Ing., Národní pedagogický institut České republiky, Senovážné 

nám.25, 110 00 Praha 1, tel. +420 603 860 963, e-mail: jana.sevcova@npi.cz, 
https://talentovani.cz/souteze/olympiada-v-ceskem-jazyce  
Soutěž byla podpořena alespoň v jednom roce v období 2019 -2021.  

 

30) Soutěže v cizích jazycích- soutěž v jazyce španělském (52. ročník) – Soutěž v jazyce španělském 

je určena pro žáky středních škol a je realizována ve třech kategoriích a třech postupových kolech 

(školní, krajské, ústřední). Jednotlivé kategorie reflektují počet let výuky španělského jazyka, kategorie 

SŠ III je určena pro žáky, kteří mají možnost trvalé komunikace ve španělském jazyce mimo samotnou 

výuku. 

Okresní kola: nekoná se 

Krajská kola: březen 2022 

Ústřední kolo: duben 2022 

Kontaktní adresa: Jana Ševcová, Ing., Národní pedagogický institut České republiky, Senovážné 

nám.25, 110 00 Praha 1, tel. +420 603 860 963, e-mail: jana.sevcova@npi.cz, 
https://talentovani.cz/souteze/soutez-v-jazyce-spanelskem  
Soutěž byla podpořena alespoň v jednom roce v období 2019 -2021.  

 

31) Soutěže v cizích jazycích-soutěž v jazyce ruském (52. ročník) – Soutěž v jazyce ruském je určena 

pro žáky základních a středních škol. Má čtyři  kategorie a několik postupových kol (školní, krajské a 

ústřední). Kategorie pro ZŠ a odp. ročníky víceletých gymnázií je ukončena v krajském kole. Kategorie 

SŠ I a SŠ II  jsou určené žákům středních škol, reflektují jazykovou úroveň jednotlivých ročníků SŠ. 

Kategorie SŠ III je určena pro žáky SŠ, kteří měli či mají trvalou možnost souvisle komunikovat v 

daném jazyce mimo samotnou jazykovou výuku.  

Okresní kola: nekoná se 

Krajská kola: březen 2022 

Ústřední kolo: duben 2022 

Kontaktní adresa: Jana Ševcová, Ing., Národní pedagogický institut České republiky, Senovážné 

nám.25, 110 00 Praha 1, tel. +420603860963, e-mail: jana.sevcova@npi.cz, 
https://talentovani.cz/souteze/soutez-v-jazyce-ruskem  
Soutěž byla podpořena alespoň v jednom roce v období 2019 -2021.  

 

32) Autodesk Academia Design XXVI. (26. ročník) – Autodesk Academia Design je celostátní soutěž 

v 2D a 3D modelování a v 3D tisku pro studenty 2. - 4. ročníku středních škol, využívajících ve své 

výuce produkty společnosti Autodesk (nejrozšířenější modelovací software na světě). 

Ústřední kolo: březen/ duben 2022 

Kontaktní adresa: Ing. Martin Kyncl, Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, 

příspěvková organizace, Resslova 210/5, Ústí nad Labem, 400 01, tel. 608151523, e-mail: 

martinkyncl@spsul.cz, http://www.autodeskacademia.cz/student/soutez/  
 

33) Soutěže v cizích jazycích-soutěž v jazyce francouzském (52. ročník) – Soutěž v jazyce 

francouzském je určena pro žáky základních a středních škol. Má čtyři kategorie a několik postupových 

kol (školní, krajské a ústřední), jednotlivé kategorie odpovídají počtu let výuky  francouzského jazyka.  

Okresní kola: nekoná se 

Krajská kola: březen 2022 

Ústřední kolo: květen 2022 
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Kontaktní adresa: Jana Ševcová, Ing., Národní pedagogický institut České republiky, Senovážné 

nám.25, 110 00 Praha 1, tel. +420 603 860 963, e-mail: jana.sevcova@npi.cz, 
http://talentovani.cz/souteze/soutez-v-jazyce-francouzskem  
Soutěž byla podpořena alespoň v jednom roce v období 2019 -2021.  

 

33) Soutěže v cizích jazycích-soutěž v jazyce latinském (52. ročník) – Soutěž v jazyce latinském  je 

určena pro žáky středních škol, probíhá ve dvou kategoriích a tří postupových kolech ( školní, zemské, 

ústřední). Jazykové kategorie reflektují počet let výuky latinského jazyka. Při  

Okresní kola: nekoná se 

Krajská kola: duben/květen 2022 

Ústřední kolo: červen 2022 

Kontaktní adresa: Jana Ševcová, Ing., Národní pedagogický institut České republiky, Senovážné 

nám.25, 110 00 Praha 1, tel. +420 603 860 963, e-mail: jana.sevcova@npi.cz, 
https://talentovani.cz/souteze/soutez-v-jazyce-latinskem  
Soutěž byla podpořena alespoň v jednom roce v období 2019 -2021.  

 

34) Dějepisná olympiáda (51. ročník) – Dějepisná olympiáda je znalostní soutěž jednotlivců, určená 

pro žáky ZŠ a SŠ. Probíhá ve dvou kategoriích, které respektují věk žáků a několika soutěžních kolech.  

Okresní kola: březen 2022 

Krajská kola: duben 2022 

Ústřední kolo: květen 2022 

Kontaktní adresa: Jana Ševcová, Ing., Národní pedagogický institut České republiky, Senovážné 

nám.25, 110 00 Praha 1, tel. +420 603 860 963, e-mail: jana.sevcova@npi.cz, 
https://talentovani.cz/souteze/dejepisna-olympiada 

Soutěž byla podpořena alespoň v jednom roce v období 2019 -2021.  

 

35) Evropa ve škole (31. ročník) – Evropa ve škole je literární a umělecká soutěž, jak jednotlivců, tak 

i  týmů. Je realizována ve čtyřech věkových kategoriích.   

Ústřední kolo: květen/červen 2022 

Kontaktní adresa: Jana Ševcová, Ing., Národní pedagogický institut České republiky, Senovážné 

nám.25, 110 00 Praha 1, tel. +420 603 860 963, e-mail: jana.sevcova@npi.cz, 
https://talentovani.cz/souteze/literarni-a-vytvarna-soutez-evropa-ve-skole 

Soutěž byla podpořena alespoň v jednom roce v období 2019 -2021.  

 

36) Pohár vědy - Leonardo 2022 (11. ročník) – Soutěž ve čtyřech kolech nabízí žákům všech 

věkových kategorií skupinové badatelské, experimentální a komunikační aktivity související s řešením 

teoretických i praktických problémů z různých oborů fyziky, chemie, matematiky, techniky či biologie 

a ekologie a podporuje kreativitu a technické a manuální dovednosti. 

Ústřední kolo: červen 2022 

Kontaktní adresa: Igor NAĎ, Ing., Asociace malých debrujárů České republiky, spolek, U Olšavy 

2453, 688 01 UHERSKÝ BROD, tel. 605287556, e-mail: nad@debrujar.cz, www.poharvedy.eu 

Soutěž byla podpořena alespoň v jednom roce v období 2019 -2021.  

 

37) Gastro Junior 2022 - Bidfood Cup (26. ročník) – Soutěž postupového charakteru (nominační 

soutěže), končící ve finálovém kole. Navazuje na vzdělávací obory – kuchař, cukrář a číšník. 

Ústřední kolo: 25. - 27. 5. 2022 

Kontaktní adresa: Miroslav Kubec, Bc., Asociace kuchařů a cukrářů ČR, z.s., U Krbu 521/45, 108 00 

Praha 10, tel. 274 812 324, 775 657 217, e-mail: sekretariat@akc.cz, www.akc.cz 

Soutěž byla podpořena alespoň v jednom roce v období 2019 -2021.  
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38) Fyzikální olympiáda (63. ročník) – Účastníci soutěží v řešení teoretických i experimentálních 

úloh. V současnosti je organizována ve 4 středoškolských kategoriích a ve 3 kategoriích pro základní 

školy.  

Okresní kola: 23. 3. 2022 (kategorie EF), 11. 4. - 31. 5. (kategorie G - Archimediáda) 

Krajská kola: 19. 1. 2022 (kategorie A), 19. 4 2022 (kategorie B-D), 21. 4. (kategorie E) 

Ústřední kolo: 7. - 10. 2 2022 

Kontaktní adresa: doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D., Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové, 

Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové, tel. 734420623, e-mail: jan.kriz@uhk.cz, 
http://fyzikalniolympiada.cz/ 

Soutěž byla podpořena alespoň v jednom roce v období 2019 -2021.  

 

39) Celostátní soutěž mladých chovatelů (54. ročník) – Chovatelská soutěž pro děti a mládež do 18 

let. Důraz je kladen na propojení teorie a praxe. 

Okresní kola: do 31.6.2022 

Ústřední kolo: 7-8/2022 

Kontaktní adresa: Ing. Iveta Prombergerová, PhDr., Ústřední komise pro práci s mladými chovateli, 

Maškova 3, Praha 8, 182 00, tel. 284 683 441, e-mail: mladez@cschdz.eu, www.cschdz.eu 

 

40) Fyziklání online (11. ročník) – Fyziklání online je tříhodinová internetová týmová soutěž ve 

fyzice. Je primárně určena pro až pětičlenné týmy středoškoláků. Týmy soutěží v řešení krátkých 

fyzikálních úloh.  

Ústřední kolo: 24. 11. 2021 

Kontaktní adresa: RNDr. Tereza Bártlová, Ph.D., Oddělení propagace a mediální komunikace, 

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, Ke Karlovu 3, 121 16 Praha, tel. 607 610 960, e-

mail: pr@mff.cuni.cz, https://online.fyziklani.cz/cs/ 

Soutěž byla podpořena alespoň v jednom roce v období 2019 -2021.  

 

41) Náboj Junior 2021 (9. ročník) – Náboj Junior je týmová soutěž určena pro žáky druhého stupně 

základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Jednotlivé soutěžní týmy se snaží v 

stanoveném časovém limitu vyřešit co nejvíce matematických a fyzikálních úloh. 

Ústřední kolo: 19. 11. 2021 

Kontaktní adresa: RNDr. Tereza Bártlová, Ph.D., Oddělení propagace a mediální komunikace, 

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, Ke Karlovu 3, 121 16 Praha, tel. 607 610 960, e-

mail: pr@mff.cuni.cz, https://junior.naboj.org/ 

Soutěž byla podpořena alespoň v jednom roce v období 2019 -2021.  

 

42) Matematická Soutěž MaSo (30. ročník) – Matematická Soutěž MaSo je jednodenní soutěž určená 

pro žáky druhých stupňů základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Žáci soutěží v 

maximálně čtyřčlenných týmech.  

Ústřední kolo: podzimní termín soutěže: 12. 11. 2021, jarní termín soutěže: 11. 5. 2022 

Kontaktní adresa: RNDr. Tereza Bártlová, Ph.D., Oddělení propagace a mediální komunikace, 

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, Ke Karlovu 3, 121 16 Praha, tel. 607 610 960, e-

mail: pr@mff.cuni.cz, https://maso.mff.cuni.cz/ 

Soutěž byla podpořena alespoň v jednom roce v období 2019 -2021.  

 

43) Fykosí Fyziklání (16. ročník) – Fykosí Fyziklání je soutěž v řešení fyzikálních úloh primárně pro 

pětičlenné týmy žáků středních škol a gymnázií.  

Ústřední kolo: 11. 2. 2022 

Kontaktní adresa: RNDr. Tereza Bártlová, Ph.D., Oddělení propagace a mediální komunikace, 

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, Ke Karlovu 3, 121 16 Praha, tel. 607 610 960, e-

mail: pr@mff.cuni.cz, https://fyziklani.cz/ 

Soutěž byla podpořena alespoň v jednom roce v období 2019 -2021.  
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44) Přírodovědný klokan (16. ročník) – Soutěžní kategorie jsou dvě, a sice Kadet (8. a 9. třída ZŠ a 

odpovídající ročníky víceletých gymnázií) a Junior (I. a II. ročník SŠ a odpovídající ročníky víceletých 

gymnázií). V každé kategorii je zadán soutěžícím jednorázový test, který obsahuje 24.  

Okresní kola: 13. 10. 2021 

Krajská kola: 13. 10. 2021 

Ústřední kolo: 13. 10. 2021 

Kontaktní adresa: Mgr. Jiří Hátle, Ph.D., Katedra algebry a geometrie, Přírodovědecká fakulta 

Univerzity Palackého v Olomouci, 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc, tel. +420724315456, e-

mail: jiri.hatle@upol.cz, http://www.kag.upol.cz/prirodovednyklokan 

Soutěž byla podpořena alespoň v jednom roce v období 2019 -2021.  

 

45) Chemiklání (7. ročník) – Chemiklání je jednodenní soutěž určená pro tří- až pětičlenné týmy 

středoškoláků se zájmem o chemii. Soutěžící jsou rozděleni do dvou kategorií: v první kategorii jsou 

pouze žáci prvních a druhých ročníků SŠ (a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií), v druhé 

kategorii pak soutěží studenti 3. a 4. ročníků SŠ 

Ústřední kolo: 18. února 2022 

Kontaktní adresa: Ing. Jan Hrubeš, DiS., Katedra učitelství a didaktiky chemie, Přírodovědecká 

fakulta Univerzity Karlovy, Hlavova 2030, 128 43 Praha 2, tel. +420 608 825 687, e-mail: 

janhrubes@outlook.com, www.chemiklani.cz 

Soutěž byla podpořena alespoň v jednom roce v období 2019 -2021.  

 

46) Mladý programátor 2021 (11. ročník) – Soutěž Mladý programátor je celostátní postupová soutěž 

1–3 členných týmů v programování v dětských programovacích jazycích Baltík a Scratch a dalších 

vyšších programovacích nástrojích dle propozic soutěže. Je určená pro žáky obou stupňů základních 

škol, odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, a dětí z organizací pracujících s dětmi.  

Krajská kola: duben 2022 

Ústřední kolo: květen 2022 

Kontaktní adresa: Mgr. Zuzana Kocíková, TIB, z.s., Trávníčkova 1744, Praha 13, tel. 603 195 233, 

e-mail: zuzana.kocikova@tib.cz, https://soutez.tib.cz/souteze/mlady-programator 

 

47) Kasiopea (7. ročník) – Kasiopea je soutěž v programování pro studenty středních škol. 

Ústřední kolo: přelom listopad - prosinec 2021 

Kontaktní adresa: RNDr. Tereza Bártlová, Ph.D., Oddělení propagace a mediální komunikace, 

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, Ke Karlovu 3, 121 16 Praha, tel. 607 610 960, e-

mail: pr@mff.cuni.cz, https://kasiopea.matfyz.cz/ 

 

48) Matematický Náboj (25. ročník) – Matematický Náboj  je mezinárodní týmová matematická 

soutěž pro žáky středních škol, ve které je cílem v pětičlenném týmu sestaveným školou vyřešit co 

nejvíce úloh za daný časový úsek.  

Ústřední kolo: 18. 3. 2022 

Kontaktní adresa: RNDr. Tereza Bártlová, Ph.D., Oddělení propagace a mediální komunikace, 

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, Ke Karlovu 3, 121 16 Praha, tel. 607 610 960, e-

mail: pr@mff.cuni.cz, https://math.naboj.org/ 

Soutěž byla podpořena alespoň v jednom roce v období 2019 -2021.  

 

49) Robotický den (18. ročník) – Robotický den je mezinárodní akce zaměřená na prezentaci a 

propagaci robotiky.  

Ústřední kolo: červen 2022 

Kontaktní adresa: RNDr. Tereza Bártlová, Ph.D., Oddělení propagace a mediální komunikace, 

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, Ke Karlovu 3, 121 16 Praha, tel. 607 610 960, e-

mail: pr@mff.cuni.cz, http://robotickyden.cz/ 
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50) 58. Chemická olympiáda 2022 (58. ročník) – Chemická olympiáda (ChO) je předmětová soutěž 

s dlouholetou tradicí, která je určena žákům základních a středních škol a vychází z obsahu vzdělávacího 

oboru chemie v rámcových vzdělávacích programech.. 

Okresní kola: březen 2022 

Krajská kola: prosinec 2021 - duben 2022 

Ústřední kolo: leden 2022 

Kontaktní adresa: RNDr. Petr Holzhauser, Ph.D., VŠCHT Praha, Technická 5, 166 28 Praha 6, tel. 

734515589, e-mail: holzhaup@vscht.cz, https://www.chemicka-olympiada.cz/ 

Soutěž byla podpořena alespoň v jednom roce v období 2019 -2021.  

 

51) 10. ChemQuest 2022 (10. ročník) – Cílem soutěže je zvýšení zájmu žáků základních a středních 

škol o přírodovědné předměty, podpora týmové spolupráce, komunikačních schopností studentů a 

schopnosti prezentace vlastních výsledků.  

Okresní kola: školní kola do března 2022 

Ústřední kolo: duben 2022 

Kontaktní adresa: RNDr. Petr Holzhauser, Ph.D., VŠCHT Praha, Technická 5, 166 28 Praha 6, tel. 

734515589, e-mail: holzhaup@vscht.cz, https://www.vscht.cz/spoluprace/skoly/pro-zaky/chemquest 

Soutěž byla podpořena alespoň v jednom roce v období 2019 -2021.  

 

52) Gastro Kroměříž 2022 (9. ročník) – Soutěž gastronomických škol z České republiky  i s 

mezinárodní účastí. Studenti středních gastronomických škol soutěží v oboru kuchař, cukrář, barista a 

sommelier.  

Ústřední kolo: 17.-18.3.2022 

Kontaktní adresa: Eva Kočířová, Ing., Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, Na Lindovce 1463, 

767 01 Kroměříž, tel. 732 781 831, e-mail: eva.kocirova@hskm.cz, www.hskm.cz 

 

53) Soutěž Frankofonie (20. ročník) – Soutěž je pořádána pro žáky základních a středních škol s 

výukou francouzského jazyka ve dvou soutěžních kategoriích.  

Okresní kola: od 1. 1. 2022 

Ústřední kolo: do 31. 12. 2022 

Kontaktní adresa: Jana Ševcová, Ing., Národní pedagogický institut České republiky, Senovážné nám. 

25, 110 00 Praha 1, tel. +420 603 860 963, e-mail: jana.sevcova@npi.cz, 
https://www.talentovani.cz/souteze/frankofonie 

Soutěž byla podpořena alespoň v jednom roce v období 2019 -2021.  

 

54) Sladké opojení (17. ročník) – Celostátní soutěž středních škol zaměřená na přehlídka cukrářských 

dovedností žáků se speciálními vzdělávacími potřebami , učební obor Potravinářská výroba ( 29-51-

E/01) - cukrářské práce.  

Ústřední kolo: 1. 4. - 31. 5. 2022 

Kontaktní adresa: Ivana Hašová, Mgr., Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, Na Lindovce 

1463/1, 767 01 Kroměříž, tel. 604531029, e-mail: ivana.hasova@hskm.cz, www.hskm.cz 

Soutěž byla podpořena alespoň v jednom roce v období 2019 -2021.  

 

55) Moravský pohár 2022 (19. ročník) – Soutěž je určena pro žáky 1. – 3. ročníků oboru vzdělání 

cukrář do věku 23 let.   Jedná se o soutěž dvoučlenných družstev. ,  

Ústřední kolo: 18.-19.1.2022 

Kontaktní adresa: Eva Kočířová, Ing., Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, Na Lindovce 1463, 

767 01 Kroměříž, tel. 732 781 831, e-mail: eva.kocirova@hskm.cz, www.hskm.cz 
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56) Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR (10. ročník) – Cílem soutěže je rozvíjet tvůrčí 

schopnosti žáků 8. a 9. tříd základních škol, představit chemii jako vědu hravou a zábavnou, praktickou 

i poetickou.  

Okresní kola: září - říjen 2021 školní kola 

Krajská kola: listopad 2021 - únor 2022 krajská a regionální kola 

Ústřední kolo: červen 2022 

Kontaktní adresa: Jan Kvarda, Dr.Ing., Svaz chemického průmyslu České republiky, z.s., Rubeška 

393/7, Praha 9, 190 00, tel. 739463499, e-mail: jan.kvarda@schp.cz, www.mladychemikcr.cz 

Soutěž byla podpořena alespoň v jednom roce v období 2019 -2021.  

 

57) EXPO SCIENCE AMAVET (17. ročník) – Soutěž vědeckých a technických projektů 

středoškolské mládeže. 

Okresní kola: únor 2022 

Krajská kola: březen 2022 

Ústřední kolo: duben 2022 

Kontaktní adresa: Ing. Stanislav Medřický, CSc., Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, z. 

s., Starochodovská 1360/78, 149 00 Praha 4 - Chodov, tel. +420602408418, e-mail: 

amavet@amavet.cz,  
Soutěž byla podpořena alespoň v jednom roce v období 2019 -2021.  

 

58) Navrhni projekt 2021/22 - soutěž pro studenty všech středních škol (10. ročník) – Soutěž pro 

studenty středních škol, ve které si pod vedením pedagogů mohou vyzkoušet, jak žádat o podporu z 

evropských fondů.  

Okresní kola: 31.1.2022 (termín zaslání projektů do soutěže) 

Krajská kola: 15.3.2022 

Ústřední kolo: 20.4.2022 

Kontaktní adresa: Ing. Lucie Veigertová, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Národní orgán pro 

koordinaci, Odbor publicity a evaluací fondů EU, Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1, tel. 733 787 

797, e-mail: lucie.veigertova@mmr.cz, https://www.dotaceeu.cz/cs/microsites/navrhni-projekt/uvodni-

strana 

Soutěž byla podpořena alespoň v jednom roce v období 2019 -2021.  

 

59) RoboRAVE (9. ročník) – Týmová robotická soutěž RoboRAVE. 

Krajská kola: březen 2022 

Ústřední kolo: březen 2022 

Kontaktní adresa: Ing. Stanislav Medřický, CSc., Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, z. 

s., Starochodovská 1360/78, 149 00 Praha 4 - Chodov, tel. +420602408418, e-mail: 
amavet@amavet.cz  
 

60) Ekologická olympiáda (27. ročník) – Jedná se o mezioborovou environmentální soutěž pro 

tříčlenné týmy středoškoláků. Během soutěže týmy čeká test odborných znalostí, poznávání přírodnin, 

terénné praktický úkol a jeho obhajoba před odbornou porotou. Soutěž má tři úrovně školní, krajskou a 

národní. Ekologická olympiáda probíhá ve všech krajích ČR. Účastníci jsou zvýhodňováni při 

přijímacích řízeních na vybrané VŠ a jejich obory (převážně přídrorovědného zaměření). 

Okresní kola: září - duben (v dostatečném předstihu před příslušným krajským kolem) 

Krajská kola: září - květen 

Ústřední kolo: 2. - 4. 6. 2022 

Kontaktní adresa: Ing. Lenka Žaitliková, Sdružení mladých ochránců přírody Českého svazu ochránců 

přírody, Michelská 5, Praha 4, 140 00, tel. 775 724 545, e-mail: lenka.zaitlikova@csop.cz, 
www.ekolympiada.cz 

Soutěž byla podpořena alespoň v jednom roce v období 2019 -2021.  
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2. Sportovní soutěže 

1) Štafetový pohár (9. ročník) – Štafetový pohár je soutěží Českého atletického svazu pro chlapce a 

dívky I. stupně základních škol podle kategorizace AŠSK. Družstvo je tvořeno vždy 4 chlapci a 4 

dívkami a soutěží se ve smíšených štafetách 8x100 m a 8x200 m. 

Okresní kola: do 29.4.2022 

Krajská kola: do 13.5.2022 

Ústřední kolo: 26. 5. 2022 

Kontaktní adresa: Mgr. David Bor, Český atletický svaz, Na Pískách 2583/8, 160 00 Praha 6, tel. 

777667266, e-mail: dbor@atletika.cz, www.stafetovypohar.cz 

Soutěž byla podpořena alespoň v jednom roce v období 2019 -2021.  

 

2) Florbal (25. ročník) – Florbalové soutěže pokrývají oba stupně ZŠ i všechny ročníky škol středních. 

Okresní kola: Kat. II. do 15.4.2022, Kat. III. do 17.12.2021, Kat. IV. do 17.12.2021, Kat. V. do 

4.3.2022 

Krajská kola: Kat. II. do 29.4.2022, Kat. III. do 28.01.2022, Kat. IV. do 28.1.2022, Kat. V. do 

18.3.2022 

Ústřední kolo: Kat. II. květen 2022, Kat. III. březen 2022, Kat. IV. březen 2022, Kat. V. duben 2022 

Kontaktní adresa: Mgr. Leoš Bím, Asociace školních sportovních klubů České republiky, z.s., 

Starobylá 999/1a, Praha 4 - Háje, 149 00, tel. 732111446, e-mail: leos.bim@jergym.cz, www.assk.cz 

Soutěž byla podpořena alespoň v jednom roce v období 2019 -2021.  

 

3) Sportovní hry pro zrakově postiženou mládež (24. ročník) – SHM jsou pořádány 1x ročně, vždy 

ve škole pro zrakově postižené v rámci ČR. Zahrnují soutěže v atletice, plavání, goalballu a showdownu. 

Ústřední kolo: červen 2022 

Kontaktní adresa: Pavla Machancová, Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zdravotně 

znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2, Kamenomlýnská 2, Brno-Pisárky, tel. 605555746, e-mail: 
machancova@sss-ou.cz 
 

4) Celostátní sportovní hry sluchově postiženého žactva - 57. ročník (57. ročník) – Celostátní 

sportovní hry sluchově postiženého žactva pro žáky a žákyně škol pro sluchově postižené ve čtyřech 

disciplínách: lehká atletiku, plavání, basketbal dívek a malá kopaná chlapců.  

Ústřední kolo: červen 2022 

Kontaktní adresa: Věra Pavličková, Mgr., Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově 

postižené, Praha 5, Výmolova 169, Výmolova 169, Praha 5, 150 00, tel. 739571512, e-mail: 

vera.pavlickova@vymolova.cz,  
Soutěž byla podpořena alespoň v jednom roce v období 2019 -2021.  

 

5) Fotbal (25. ročník) – Fotbalové soutěže středních škol pro chlapce i dívky. 

Okresní kola: Kat. V. do 15. 4. 2022 

Krajská kola: Kat. V. do 29. 4. 2022 

Ústřední kolo: Kat. V. - červen 2022 

Kontaktní adresa: Mgr. Leoš Bím, Asociace školních sportovních klubů České republiky, z.s., 

Starobylá 999/1a, Praha 4 - Háje, 149 00, tel. 732111446, e-mail: leos.bim@jergym.cz, www.assk.cz 

Soutěž byla podpořena alespoň v jednom roce v období 2019 -2021.  

 

6) Volejbal (25. ročník) – Do soutěže se zapojují jak chlapci, tak i dívky. Volejbal pořádáme pro druhý 

stupeň základní školy (kat. III. a IV.) a pro střední školy (kat. V.) 

Okresní kola: Kat. III. do 18.3.2022, Kat. IV. do 8.4.2022, Kat. V. do 25.02.2022 

Krajská kola: Kat. III. do 15.4.2022, Kat. IV. do 22.4.2022, Kat. V. do 11.3.2022 

Ústřední kolo: Kat. IV. květen 2022, Kat. V. duben 2022 
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Kontaktní adresa: Mgr. Leoš Bím, Asociace školních sportovních klubů České republiky, z.s, Starobylá 

999/1a, Praha 4 - Háje, 149 00, tel. 732111446, e-mail: leos.bim@jergym.cz, www.assk.cz 

Soutěž byla podpořena alespoň v jednom roce v období 2019 -2021.  

 

7) Basketbal (25. ročník) – Soutěže jsou pořádány pro druhý stupeň základních škol (kat. III. a kat. 

IV.) a pro střední školy (kat. V.).  

Okresní kola: Kat. III. do 18.3.2022, Kat. IV. do 25.3.2022, Kat. V. do 26.11.2021, Kat. VI. do 

26.11.2021 

Krajská kola: Kat. III. do 29.4.2022, Kat. IV. do 8.4.2022, Kat. V. do 10.12.2021, kat. VI. do 3. 12. 

2021 

Ústřední kolo: Kat. IV. květen 2022, Kat. V. leden 2022, Kat. VI. prosinec 2021 

Kontaktní adresa: Mgr. Leoš Bím, Asociace školních sportovních klubů České republiky, z.s, Starobylá 

999/1a, Praha 4 - Háje, 149 00, tel. 732111446, e-mail: leos.bim@jergym.cz, www.assk.cz 

Soutěž byla podpořena alespoň v jednom roce v období 2019 -2021.  

 

8) Minifotbal (24. ročník) – Soutěže pro první a druhý stupeň základních škol. 

Okresní kola: Kat I. do 6.5.2022, Kat. II. do 6.5.2022, Kat. III. do 6.5.2022, Kat. IV. do 22.4.2022 

Krajská kola: Kat I. do 20.5.2022, Kat II do 20.5.2022, Kat III do 20.5.2022, Kat IV do 29.4.2022 

Ústřední kolo: Kat. I. červen 2022, Kat. II. červen 2022, Kat. IV. květen 2022 

Kontaktní adresa: Mgr. Leoš Bím, Asociace školních sportovních klubů České republiky, z.s, Starobylá 

999/1a, Praha 4 - Háje, 149 00, tel. 732111446, e-mail: leos.bim@jergym.cz, www.assk.cz 

Soutěž byla podpořena alespoň v jednom roce v období 2019 -2021.  

 

9) Přehazovaná (6. ročník) – Soutěž pro smíšená družstva I. stupně základních škol (3.,4.,5. třída). 

Slouží jako průpravná hra pro basketbal a volejbal.  

Okresní kola: Kat. II. do 18.2.2022 

Krajská kola: Kat. II. do 4.3.2022 

Ústřední kolo: Kat. II. březen 2022 

Kontaktní adresa: Mgr. Leoš Bím, Asociace školních sportovních klubů České republiky, z.s, Starobylá 

999/1a, Praha 4 - Háje, 149 00, tel. 732111446, e-mail: leos.bim@jergym.cz, www.assk.cz 

Soutěž byla podpořena alespoň v jednom roce v období 2019 -2021.  

 

10) Atletické víceboje (20. ročník) – V rámci atletických vícebojů jsou pořádány dvě soutěže - 

Atletický trojboj a Atletický čtyřboj. Atletický trojboj je určen pro žáky 1.stupně základních škol (kat. 

II.) a soutěží v něm smíšená družstva. Atletický čtyřboj je atletická soutěž pro žáky druhého stupně 

základních škol. (kat. III. a kat. IV.) Soutěží pětičlenná družstva chlapců a dívek. 

Okresní kola: Kat. II. do 13.5.2022, Kat. III. do 6.5.2022, Kat. IV. do 6.5.2022, 

Krajská kola: Kat. II. do 27.5.2022, Kat III. do 20.5.2022, Kat IV. do 20.5.2022 

Ústřední kolo: Kat. II. červen 2022, Kat. III. červen 2022, Kat. IV. červen 2022 

Kontaktní adresa: Mgr. Leoš Bím, Asociace školních sportovních klubů České republiky, z.s, Starobylá 

999/1a, Praha 4 - Háje, 149 00, tel. 732111446, e-mail: leos.bim@jergym.cz, www.assk.cz 

Soutěž byla podpořena alespoň v jednom roce v období 2019 -2021.  

 

11) Házená (20. ročník) – Soutěž pro žáky druhého stupně základních škol (kategorie III. a IV.) a pro 

žáky středních škol (kat. V.). Vždy jsou vypsány soutěže pro dívky i chlapce. 

Okresní kola: Kat. III. do 18.3.2022, Kat. IV. do 25.3.2022, Kat. V. do 18.3.2022 

Krajská kola: Kat. III. do 22.4.2022, Kat IV. do 8.4.2022, Kat V. do 1.4.2022 

Ústřední kolo: Kat IV. květen 2022, Kat. V. duben 2022 

Kontaktní adresa: Mgr. Leoš Bím, Asociace školních sportovních klubů České republiky, z.s, Starobylá 

999/1a, Praha 4 - Háje, 149 00, tel. 732111446, e-mail: leos.bim@jergym.cz, www.assk.cz 

Soutěž byla podpořena alespoň v jednom roce v období 2019 -2021.  
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12) Přespolní běh (20. ročník) – Startují 4-6 členná družstva. Bodují nejlepší 4 závodníci z družstva. 

Soutěž je určena pro chlapce i dívky. 

Okresní kola: Kat. III. do 24.9.2021, Kat. IV. do 24.9.2021, Kat. V. do 24.9.2021 

Krajská kola: Kat. III. do 8.10.2021, Kat. IV. do 8.10.2021, Kat. V. do 8.10.2021, Kat. VI. do 

18.10.2021 

Ústřední kolo: Kat. IV. říjen 2021, Kat. V. říjen 2021, kat. VI. říjen 2021 

Kontaktní adresa: Mgr. Leoš Bím, Asociace školních sportovních klubů České republiky, z.s, Starobylá 

999/1a, Praha 4 - Háje, 149 00, tel. 732111446, e-mail: leos.bim@jergym.cz, www.assk.cz 

Soutěž byla podpořena alespoň v jednom roce v období 2019 -2021.  

 

13) Stolní tenis (20. ročník) – Startují 2 - 4 členná družstva chlapců a dívek. Jedná se o soutěž družstev, 

kdy se započítávají výsledky z dvouhry a čtyřhry. Soutěž je určena pro žáky základních škol (kat. III. a 

IV.) a žáky středních škol (kat. V.). 

Okresní kola: Kat. III. do 18.3.2022, Kat. IV. do 28.1.2022, Kat. V. do 28.1.2022 

Krajská kola: Kat. III. do 15.4.2022, Kat. IV. do 25.2.2022, Kat. V. do 25.2.2022 

Ústřední kolo: Kat. IV. březen 2022, Kat. V. březen 2022 

Kontaktní adresa: Mgr. Leoš Bím, Asociace školních sportovních klubů České republiky, z.s, Starobylá 

999/1a, Praha 4 - Háje, 149 00, tel. 732111446, e-mail: leos.bim@jergym.cz, www.assk.cz 

Soutěž byla podpořena alespoň v jednom roce v období 2019 -2021.  

 

14) Plavání (25. ročník) – Soutěže jsou určeny pro žáky základních škol (kat. IV.) a žáky středních 

škol (kat. V.). Soutěže jsou vypsány pro chlapce i dívky. 

Okresní kola: Kat. IV. do 14.1.2022, Kat V. 14.1.2022 

Krajská kola: Kat. IV. do 28.1.2022, Kat V. do 28.1.2022 

Ústřední kolo: Kat. V. únor 2022 

Kontaktní adresa: Mgr. Leoš Bím, Asociace školních sportovních klubů České republiky, z.s, Starobylá 

999/1a, Praha 4 - Háje, 149 00, tel. 732111446, e-mail: leos.bim@jergym.cz, www.assk.cz 

Soutěž byla podpořena alespoň v jednom roce v období 2019 -2021.  

 

15) Sportovní gymnastika (25. ročník) –. Soutěže jsou určeny pro žáky základních škol (kat. IV.) a 

žáky středních škol (kat. V.). Soutěže ve sportovní gymnastice jsou určeny jak pro chlapce, tak pro 

dívky. 

Okresní kola: Kat. IV. do 18.3.2022, Kat V. do 18.3.2022 

Krajská kola: Kat. IV. do 15.4.2022, Kat. V. do 15.4.2022 

Ústřední kolo: Kat. IV. duben 2022, Kat. V. duben 2022 

Kontaktní adresa: Mgr. Leoš Bím, Asociace školních sportovních klubů České republiky, z.s, Starobylá 

999/1a, Praha 4 - Háje, 149 00, tel. 732111446, e-mail: leos.bim@jergym.cz, www.assk.cz 

Soutěž byla podpořena alespoň v jednom roce v období 2019 -2021.  

 

16) Vybíjená (25. ročník) – Soutěž je určena pro žáky 1.stupně základních škol. Hraje se ve dvou 

kategoriích - tzv. "otevřená", kde startují smíšené týmy a v kategorii dívek. 

Okresní kola: Kat II. "otevřená" do 17.5.2022, Kat II. "dívky" do 17.5.2022 

Krajská kola: Kat II. "otevřená" do 31.5.2022, Kat II. "dívky" do 31.5.2022 

Ústřední kolo: Kat II. "otevřená" červen 2022, Kat II. "dívky" červen 2022 

Kontaktní adresa: Mgr. Leoš Bím, Asociace školních sportovních klubů České republiky, z.s, Starobylá 

999/1a, Praha 4 - Háje, 149 00, tel. 732111446, e-mail: leos.bim@jergym.cz, www.assk.cz 

Soutěž byla podpořena alespoň v jednom roce v období 2019 -2021.  
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17) Pohár rozhlasu s Českou spořitelnou (53. ročník) – Soutěž pro chlapce a dívky II. stupně 

základních škol podle kategorizace AŠSK. Za každé družstvo může nastoupit 10 žáků / žákyň a soutěží 

se v 6 atletických disciplínách. 

Okresní kola: do 12. 5. 2022 

Krajská kola: do 26. 5. 2022 

Ústřední kolo: 08.06.2022 

Kontaktní adresa: Mgr. David Bor, Český atletický svaz, Na Pískách 2583/8, 160 00 Praha 6, tel. 

777667266, e-mail: dbor@atletika.cz, www.poharrozhlasu.cz 

Soutěž byla podpořena alespoň v jednom roce v období 2019 -2021.  

 

18) Středoškolský atletický pohár (39. ročník) – Soutěž pro studenty a studentky středních škol a 

víceletých gymnázií. Každé družstvo je složeno z maximálně 12 chlapců nebo dívek. Chlapci závodí v 

disciplínách: 60 m, 400 m, 1500 m, skok daleký, skok vysoký, vrh koulí a štafeta 4x 200 m. Dívky změří 

své síly na 60 m, 200 m, 800 m, ve skoku dalekém, skoku vysokém, vrhu koulí a štafetě na 4x 200 

metrů. 

Okresní kola: do 24. 9. 2021 

Krajská kola: do 1. 10. 2021 

Ústřední kolo: 13. 10. 2021 

Kontaktní adresa: Mgr. David Bor, Český atletický svaz, Na Pískách 2583/8, 160 00 Praha 6, tel. 

777667266, e-mail: dbor@atletika.cz, www.stredoskolskypohar.cz 

Soutěž byla podpořena alespoň v jednom roce v období 2019 -2021.  

 

19) Jezdecké závody "Pohár města Kroměříže" (24. ročník) – Soutěž pro studenty v oboru vzdělání 

Jezdec a chovatel koní.  

Ústřední kolo: 18.06.2022 

Kontaktní adresa: Ivana Hašová, Mgr., Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, Na Lindovce 

1463/1, 767 01 Kroměříž, tel. 604531029, e-mail: ivana.hasova@hskm.cz, www.hskm.cz 

 

3. Umělecké soutěže 

1) Hudební festival středních pedagogických škol 2022 (42. ročník) – Umělecká soutěž středních 

pedagogických škol ČR.  

Okresní kola: září - říjen 2021 

Krajská kola: listopad  - prosinec 2021 

Ústřední kolo: 24. - 25. 3. 2022 

Kontaktní adresa: Martin, Berger, Mgr., Střední pedagogická škola, gymnázium a vyšší odborná škola 

Karlovy Vary, příspěvková organizace, Lidická 455/40, 360 01 Karlovy Vary, tel. +420 728900636, e-

mail: martin.berger@pedgym-kv.cz, www.pedgym-kv.cz 

Soutěž byla podpořena alespoň v jednom roce v období 2019 -2021.  

 

2) Gymnasia cantant (26. ročník) – Celostátní hodnocen přehlídka gymnaziálních pěveckých sborů 

Krajská kola: březen 2022 (Praha, Brno, Orlová) 

Ústřední kolo: duben 2022 (Brno) 

Kontaktní adresa: Mgr. Jindřich Svoboda, Gymnázium Brno, Vídeňská, příspěvková organizace, 

Vídeňská 55/47, 639 00 Brno, tel. 604542859, e-mail: svoboda@gvid.cz,  

 

 

3) Figura/Oskar 2022 (19. ročník) – Soutěž Figura/Oskar  se zaměřuje na prověření a porovnání 

odborných kompetencí žáků v oblasti figurální kresby (respektive volné malby).  Tato soutěžní přehlídka 

je určena žáků středních a studentů vyšších odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory 

skupiny M 82 Umění a užité umění.  
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Ústřední kolo: listopad/2022 

Kontaktní adresa: Martin, Mikolášek, Mgr., Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková 

organizace, Poděbradova 959/33, Ostrava, 702 00, tel. 604532714, e-mail: martin.mikolasek@sus-

ostrava.cz, www.sus-ostrava.cz 

 

4) Celostátní přehlídka školních dětských pěveckých sborů (31. ročník) – Celostátní přehlídka je 

koncipována jako výběr nejzajímavějších vystoupení ze všech krajů ČR.  

Krajská kola: 15. 3. – 30. 4. 2022 

Ústřední kolo: květen 2022, Uničov 

Kontaktní adresa: Mgr. Michaela Králová, NIPOS, útvar ARTAMA, P. O. BOX 12, Fügnerovo nám. 

5, 120 21 Praha 2, tel. tel. 221 507 977, mob. 778 702 491, e-mail: kralova@nipos.cz, www.nipos.cz 

Soutěž byla podpořena alespoň v jednom roce v období 2019 -2021.  

 

5) Požární ochrana očima dětí a mládeže 2022 (48. ročník) – Projekt „Požární ochrana očima dětí a 

mládeže“ je určen pro děti a mládež ve věku od 3. do 18. let věku se zaměřením na požární tématiku. 

Okresní kola: Do 3. 4. 2022 

Krajská kola: Do 26. 4. 2022 

Ústřední kolo: Do 31. 5. 2022 

Kontaktní adresa: Ing. Jan Aulický, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Římská 45, Praha 2, 

tel. +420 606690376, e-mail: aulicky@dh.cz, www.dh.cz 

 

6) Mezinárodní soutěž kosmetiček a kadeřnic „Kalibr Cup 2022“ (21. ročník) – soutěž určená 
žákům středních škol v ČR. Žáci soutěží v odborných dovednostech oborů kadeřnice a kosmetička.  

Okresní kola: do 31.12. 2021 

Ústřední kolo: 10. 2. 2022 

Kontaktní adresa: Vlasta Tomanová, Mgr., Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 

Lanškroun, Sokolská 288, 56301 Lanškroun, tel. 607878251, e-mail: tomanova@spslan.cz, 
www.kalibrcup.cz 

 

7) Celostátní přehlídka církevních škol v zájmové umělecké činnosti (28. ročník) – Umělecká 

přehlídka pro žáky základních a středních škol v oborech: recitační, hudební, dramatický, taneční.  

Ústřední kolo: 22.3.2022 - 24.3.2022 

Kontaktní adresa: Mgr. Ludmila Ondrová, SPdgš a SZŠ sv. Anežky České, 1. máje 249/37, 742 35  

Odry, tel. 556730129, e-mail: ondrova@cssodry.cz, www.cssodry.cz 

Soutěž byla podpořena alespoň v jednom roce v období 2019 -2021.  

 

8) Celostátní literární soutěž pro církevní školy (7. ročník) – Literární soutěž pro církevní školy. 

Literární téma: "Tajemství budoucnosti kultury je obrazem samé záhady lidského ducha".  

Ústřední kolo: září 2021 - březen 2022, termín odevzdání prací: do 31.1.2022 na e-mail: 

literarnisoutez@post.cz 

Kontaktní adresa: Mgr. Iva Jurečková-Šťastná, SPdgš a SZŠ sv. Anežky České, 1. máje 249/37, 742 

35  Odry, tel. 556730129, e-mail: literarnisoutez@post.cz,  

 

9) Soutěž žáků ZUŠ ve školním roce 2021/2022 v sólovém a komorním zpěvu (53. ročník) – Soutěž 

je určena pouze pro žáky ZUŠ v ČR do 26 let studující sólový zpěv. Jedná se o soutěž sólistů a 

komorních pěveckých souborů.  

Okresní kola: únor 2021 

Krajská kola: březen 2022 

Ústřední kolo: 29.4. - 1.5.2022 
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Kontaktní adresa: Mgr. Bohuslav Lédl, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace, 

náměstí Českého ráje 5 51101 Turnov, tel. 777116062, e-mail: b.ledl@turnov.cz, http://www.uur-

zuscr.cz/ 

 

10) Soutěž žáků ZUŠ ve školním roce 2021/2022 v sólové a souborové hře bicích nástrojů (53. 

ročník) – Soutěž je určena pouze pro žáky ZUŠ v ČR do 26 let studující hru na bicí nástroje. Jedná se 

o soutěž sólistů a komorních souborů.  

Okresní kola: únor 2022 

Krajská kola: březen a duben 2022 

Ústřední kolo: 6. - 7.5. 2022 

Kontaktní adresa: Mgr. art. František Machač, Základní umělecká škola Karla Malicha, Holubova 

1234, 534 01 Holice, tel. 466 682 166, e-mail: reditel@zusholice.cz, http://www.uur-zuscr.cz/ 

 

11) Soutěž žáků ZUŠ ve školním roce 2021/2022 - Hra smyčcových souborů a orchestrů (53. 

ročník) – Soutěž je určena pouze pro smyčcové soubory a orchestry ZUŠ v ČR, jejihž členové jsou žáci 

ZUŠ do 26 let.  

Okresní kola: únor 2022 

Krajská kola: březen a duben 2022 

Ústřední kolo: 13. – 14. 5. 2022 

Kontaktní adresa: Mgr. Tomáš Klásek, Základní umělecká škola „Žerotín“ Olomouc, Kavaleristů 6, 

Kavaleristů 6, 779 00 Olomouc, tel.: 585 224 404, tel. 775 881 462, e-mail: tomas.klasek@zus-

zerotin.cz, http://www.uur-zuscr.cz/ 

 

12) Soutěž žáků ZUŠ ve školním roce 2021/2022 ve hře na dechové nástroje (53. ročník) – Soutěž 

je určena pouze pro žáky ZUŠ v ČR do 26 let studující hru na dechové nástroje. Jedná se o soutěž sólistů 

hrajících na dřevěnné a žesťvé dechové nástroje.  

Okresní kola: únor 2022 

Krajská kola: březen a duben 2022 

Ústřední kolo: 19. 5. - 22. 5. 2022 

Kontaktní adresa: Miloslav Tengler, Základní umělecká škola Jana Hanuše, Praha 6, U Dělnického 

cvičiště 1/1100B, 169 00 Praha 6 – Břevnov, tel. 233352722, e-mail: tengler@zuspraha6.net, 
http://www.uur-zuscr.cz/ 

 

13) Soutěž žáků ZUŠ ve školním roce 2021/2022 - Soutěžní přehlídka tanečního oboru (53. ročník) 

– Soutěž je určena pouze pro žáky ZUŠ v ČR do 26 let studující taneční obor. Jedná se o soutěž sólistů 

a komorních pěveckých souborů.  

Okresní kola: únor a březen 2022 

Krajská kola: březen a duben 2022 

Ústřední kolo: 2. – 5. 6. 2022 

Kontaktní adresa: Mgr. Břetislav Svoboda, Základní škola a Základní umělecká škola Karlovy Vary, 

Šmeralova 336/15, příspěvková organizace, Šmeralova 336/15, Karlovy Vary 360 05, tel. 353 447 021, 

e-mail: bretislav.svoboda@zsazus.cz, http://www.uur-zuscr.cz/ 

 

14) Celostátní soutěž animované tvorby dětí a mládeže Animág Kroměříž 2022 (6. ročník) – 
Celostátní soutěž neprofesionální animované tvorby žáků ve věku 6-19 let. Uzávěrka školních kol 

soutěže a příjem soutěžních snímků do ústředního kole je do 31. 3. 2022. 

Ústřední kolo: 31. 5. 2022 

Kontaktní adresa: Mgr. Martin Číšecký, Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední 

pedagogická škola Kroměříž, 1. máje 221/10, 767 01 Kroměříž, tel. 608 416 009, 571 428 731, e-mail: 

m.cisecky@ped-km.cz, www.animag-kromeriz.cz 

Soutěž byla podpořena alespoň v jednom roce v období 2019 -2021.  
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15) Mezzochori, celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů (13. ročník) – Přehlídka 

Mezzochori je určena pro sbory středoškolské mládeže. Nabízí možnost soutěže ve třech obsazeních 

(sbory smíšené, dívčí a mužské) a nesoutěžního volného vystoupení v rámci přehlídky pro všechny typy 

sborů středoškolské mládeže. Ve  

Krajská kola: 1. 3. – 30. 4. 2022 

Ústřední kolo: listopad 2022, Hradec Králové 

Kontaktní adresa: Mgr. Barbora Hanslianová, NIPOS, útvar ARTAMA, P. O. BOX 12, Fügnerovo 

nám. 5, 120 21 Praha 2, tel. 221 507 975, mob. 774 058 219, e-mail: hanslianova@nipos.cz, 
www.nipos.cz 

Soutěž byla podpořena alespoň v jednom roce v období 2019 -2021.  

 
16) České vize, celostátní přehlídka filmové tvorby / Malé vize, programová sekce věnovaná 

filmové tvorbě dětí a mládeže do 19 let (68. ročník) – Celostátní přehlídka filmové tvorby České vize 

zastřešuje dění v oborech filmové výchovy, amatérského, nezávislého a studentského filmu. V 

programové sekci Malé vize se představují filmy žáků a studentů do 19 let.  

Krajská kola: 1. 11. 2021 – 30. 4. 2022 

Ústřední kolo: červen 2022, Ústí nad Orlicí 

Kontaktní adresa: MgA. Jiří Forejt, NIPOS, útvar ARTAMA, P. O. BOX 12, Fügnerovo nám. 5, 120 

21 Praha 2, tel. 221 507 958, mob. 723 744 883, e-mail: forejt@nipos.cz, www.nipos.cz 

 

17) Celostátní přehlídka dětských skupin scénického tance Kutná Hora (38. ročník) – Přehlídka je 

nejvýznamnější akcí v ČR v oblasti dětského scénického tance.. Zpravidla v ploše tří až čtyř dnů jsou 

realizovány dva přehlídkové večery v Městském Tylově divadle a dvě odpolední vystoupení pod širým 

nebem na Terase kaple Božího těla.  

Krajská kola: 1. 3. – 30. 4. 2022 

Ústřední kolo: květen 2022, Kutná Hora 

Kontaktní adresa: Mgr. Jiří Lössl, NIPOS, útvar ARTAMA, P. O. BOX 12, Fügnerovo nám. 5, 120 21 

Praha 2, tel. 221 507 966, mob. 778 702 492, e-mail: lossl@nipos.cz, www.nipos.cz 

Soutěž byla podpořena alespoň v jednom roce v období 2019 -2021.  

 

18) Wolkrův Prostějov, celostátní přehlídka uměleckého přednesu a divadla poezie (65. ročník) –
Přehlídka nejinspirativnějších vystoupení sólových recitátorů, recitačních souborů a divadel poezie v 

České republice.  

Okresní kola: do 25. 2. 2022 

Krajská kola: 26. 2. - 10. 4. 2022 

Ústřední kolo: červen 2022, Prostějov 

Kontaktní adresa: Mgr. Ivana Lubinová, NIPOS, útvar ARTAMA, P. O. BOX 12, Fügnerovo nám. 5, 

120 21 Praha 2, tel. 221 507 970, mob. 778 702 493, e-mail: lubinova@nipos.cz, www.nipos.cz 

Soutěž byla podpořena alespoň v jednom roce v období 2019 -2021.  

 

19) Mladá scéna, celostátní přehlídka studentských divadelních souborů (19. ročník) – Mladá 

scéna je koncipována jako celostátní přehlídka středoškolských a dalších mladých divadelních souborů, 

umožňující setkání, prezentaci a konfrontaci jejich práce.  

Krajská kola: do 24. 4. 2022 

Ústřední kolo: 24.–28. 6. 2022), Ústí nad Orlicí 

Kontaktní adresa: MgA. Lenka Huláková, NIPOS, útvar ARTAMA, P. O. BOX 12, Fügnerovo nám. 5, 

120 21 Praha 2, tel. 221 507 957, mob. 773 184 172, e-mail: hulakova@nipos.cz, www.nipos.cz 

Soutěž byla podpořena alespoň v jednom roce v období 2019 -2021.  

 

20) Dětská scéna, celostátní přehlídka dětských recitátorů (50. ročník) – Přehlídka a dílna 

nejzajímavějších a nejinspirativnějších vystoupení dětských sólových recitátorů z celé ČR.  
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Okresní kola: školní kola do 20. 2. 2021, okresní kola 21. 2. – 27. 3. 2022 

Krajská kola: 28. 3. – 1. 5. 2022 

Ústřední kolo: 10.–12. 6. 2022, Svitavy 

Kontaktní adresa: Mgr. Jakub Hulák, NIPOS, útvar ARTAMA, P. O. BOX 12, Fügnerovo nám. 5, 120 

21 Praha 2, tel. 221 507 969, mob. 778 702 490, e-mail: hulak@nipos.cz, www.nipos.cz 

Soutěž byla podpořena alespoň v jednom roce v období 2019 -2021.  

 

21) Dětská scéna, celostátní přehlídka dětského divadla (50. ročník) – Přehlídka nejzajímavějších a 

nejinspirativnějších inscenací dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů z celé ČR. 

Okresní kola: 21. 2. – 27. 3. 2022 

Krajská kola: K 28. 3. – 1. 5. 2022 

Ústřední kolo: 10.–16. 6. 2022, Svitavy 

Kontaktní adresa: Mgr. Jakub Hulák, NIPOS, útvar ARTAMA, P. O. BOX 12, Fügnerovo nám. 5, 120 

21 Praha 2, tel. 221 507 969, mob. 778 702 490, e-mail: hulak@nipos.cz, www.nipos.cz 

Soutěž byla podpořena alespoň v jednom roce v období 2019 -2021.  

 

22) 50. Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice (50. ročník) – Mezinárodní dětská výtvarná 

výstava Lidice (MDVV Lidice) byla založena v roce 1967 k uctění památky dětí z české obce Lidice 

zavražděných německými nacisty a všech dalších dětí, které zahynuly ve válkách a ozbrojených 

konfliktech.  

Ústřední kolo: uzávěrka soutěže 11. 2. 2022, porota výstavy 03/2022, vyhlášení výsledků 05/2022 

Kontaktní adresa: Bc. Veronika Trubačová, DiS., Památník Lidice – Lidická galerie, Tokajická 152, 

273 54 Lidice, tel. +420 736 642 318, e-mail: children@lidice-memorial.cz, www.mdvv-lidice.cz 

Soutěž byla podpořena alespoň v jednom roce v období 2019 -2021.  

 

23) Ležáckého veršování (7. ročník) – celostátní přehlídka dětských recitátorů, která se koná u 

příležitosti uctění Dne válečných veteránů.  

Ústřední kolo: listopad 2021 

Kontaktní adresa: Mgr. Kamila Smetana Varaďová, Památník Lidice, příspěvková organizace 

Ministerstva kultury ČR, Tokajická 152, 273 54 Lidice, tel. +420 312 253 702, +420 778 735 785, e-

mail: varadova@lidice-memorial.cz, https://www.lidice-memorial.cz/projekty-a-souteze/lezacke-

versovani/ 

 

24) Komiksová soutěž ADRA (6. ročník) – Každoročně vyhlašujeme soutěž o nejlepší komiks na 

téma Cíle udržitelného rozvoje.  Soutěž má dvě národní kategorie, 2. stupeň ZŠ a SŠ. 

Ústřední kolo: 15.11.2021 (termín pro zaslání komiksů) 

Kontaktní adresa: Ing. Lenka Kostelecká, Oddělení vzdělávání, Markova 600/6, Praha, 158 00, tel. 

777195247, e-mail: lenka.kostelecka@adra.cz, https://www.komiksovasoutez.cz/ 

 

25) Příroda objektivem (11. ročník) – digitální fotografická soutěž jednotlivců zaměřená na přírodu 

ČR.  

Okresní kola: školní kolo (minimálně 14 dní před ústředním) 

Krajská kola: školní kolo (minimálně 14 dní před ústředním) 

Ústřední kolo: 15.3.2022, 15.6.2022, 15.9.2022, 15.12.2022 (čtvrtletní uzávěrky) 

Kontaktní adresa: Ing. Michal Kulík, Mladí ochránci přírody, z.s., Dittrichova 337/9, 120 00  Praha 

2, tel. 606 900 286, e-mail: CDM@emop.cz, www.ekosouteze.cz 

 

4. Ostatní soutěže   
 

http://www.ekosouteze.cz/
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1) JA Studentská firma (27. ročník) – Soutěž pro podporu podnikatelských dovedností studentů 

středních škol. Koná se jako postupová soutěž, kdy nejlepší týmy postupují z národního kola soutěže do 

užšího kola finále. Vítěz finále reprezentuje ČR v mezinárodním kole soutěže. 

Ústřední kolo: 7.4.2022 

Kontaktní adresa: Martin Smrž, Junior Achievement, o.p.s., Jindřišská 20, 110 00 Praha 1, tel. 

+420602346372, e-mail: martin@jaczech.cz, https://jaczech.org 

Soutěž byla podpořena alespoň v jednom roce v období 2019 -2021.  

 

2) Nejlepší JA Titan tým (23. ročník) – Studentské týmy mají možnost vyzkoušet si zábavnou a 

praktickou formou své manažerské znalosti a dovednosti v praxi.  V průběhu dvou kol (základního 

“online“ a finálového) mají studenti možnost ověřit si své znalosti z mikroekonomie a změřit síly se 

svými konkurenty. 

Ústřední kolo: květen 2022 

Kontaktní adresa: Martin Smrž, Junior Achievement, o.p.s., Jindřišská 20, 110 00 Praha 1, tel. 

+420602346372, e-mail: martin@jaczech.cz, https://jaczech.org/ 

 

3) JA Manažerem nanečisto (14. ročník) – Česko-slovenská soutěž pro vysokoškoláky, kdy 

studentské týmy mají možnost vyzkoušet si zábavnou a praktickou formou své manažerské znalosti a 

dovednosti v praxi, schopnost týmové práce, komunikace i rychlého rozhodování. Jedná se o práci v 

počítačovém programu Titan, probíhá v angličtině. 

Ústřední kolo: květen 2022 

Kontaktní adresa: Martin Smrž, Junior Achievement, o.p.s., Jindřišská 20, 110 00 Praha 1, tel. 

+420602346372, e-mail: martin@jaczech.cz, https://jaczech.org 

 

4) Veletrh fiktivních firem - 7. ročník) – Soutěž Veletrh fiktivních firem se bude konat při příležitosti 

celostátní výstavy Vzdělání a řemeslo na Výstavišti v Českých Budějovicích. Žáci středních škol soutěží 

ve třech kategoriích - "Soutěž o nejlepší firmu", "Soutěž o nejlepší prezentaci a "Soutěž o nejlepší 

katalog". 

Ústřední kolo: 4.-5.11.2021 

Kontaktní adresa: Mgr. Jarmila Benýšková, Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9, 

Husova tř. 1846/9, 370 01 České Budějovice, tel. 387023711, e-mail: benyskova@sso.cz, www.sso.cz 

 

5) Vítejte u nás (12. ročník) – Soutěž Vítejte u nás skýtá jedinečnou příležitost žákům středních škol 

zdokonalit se ve svých odborných znalostech, ale i komunikačních dovednostech. Smyslem soutěže je 

podpora a propagace regionálního cestovního ruchu a kulturního dědictví, porovnání odborných, 

komunikativních a prezentačních dovedností žáků středních škol zaměřených na cestovní ruch, 

hotelnictví a gastronomii. 

Ústřední kolo: Červen 2022 

Kontaktní adresa: Mgr. Jarmila Benýšková, Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9, 

Husova tř. 1846/9, 370 01 České Budějovice, tel. 387023711, e-mail: benyskova@sso.cz, www.sso.cz 

 

 

6) Mistrovství republiky AR Junior 2021 (21. ročník) – celostátní soutěž, která je určena pro žáky 

prvního až třetího ročníku oboru aranžér. Celkem je stanoveno 12 soutěží: výkladní skříň, maketa 

výkladní skříně, plakát, počítačová grafika, úprava stolu pro dvě osoby, kresba zátiší, drátěný program, 

špendlení na živý model, dárkové balení, volné téma, písmo ručně psané, špendlení na figurínu. 

Ústřední kolo: 4.-5.11.2021 

Kontaktní adresa: Mgr. Jarmila Benýšková, Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9, 

Husova tř. 1846/9, 370 01 České Budějovice, tel. 387023711, e-mail: benyskova@sso.cz, www.sacr.eu 
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7) Mladý módní tvůrce ČR (32. ročník) – MMT ČR je v tomto rozsahu jedinou soutěží v ČR, kdy v 

jedné budově probíhá soutěž oděvní tvorby, kadeřníků a kosmetiček. Do soutěže se hlásí 30-33 středních 

škol z celé ČR a další školy ze zahraničí.  

Okresní kola: Postupové kola pořádají jednotlivé školy.  

Ústřední kolo: 2.12.2021 

Kontaktní adresa: Mgr. Jarmila Vondrušková, Bc. Hana Lavická, OA. VOŠZ a SZŠ, SOŠS Jihlava, 

Karoliny Světlé 2,58601 Jihlava, tel. +420 603877496 ,  +420 704614340, e-mail: 

jarmila.vondruskova@ozs-ji.cz,  hana.lavicka@ozs-ji.cz, www.ozs-ji.cz/mmtcr 

Soutěž byla podpořena alespoň v jednom roce v období 2019 -2021.  

 

8) Zlatá udice (48. ročník) – Zlatá udice je celorepubliková rybářská soutěž. Jedná se o prakticko-

vědomostní soutěž, kdy děti soutěží ve třech disciplínách, a to ve vědomostech z oblasti rybářství, 

poznávání ryb, rostlin a živočichů, v lovu ryb na udici a v rybolovné technice.. 

Okresní kola: duben – květen 2022 

Krajská kola: květen – červen 2022 

Ústřední kolo: 17.-19.6.2022 

Kontaktní adresa: Bc. Petra Hnízdilová, Český rybářský svaz, Nad Olšinami 282/31, 100 00 Praha 

10, tel. 720 163 092, e-mail: hnizdilova@rybsvaz.cz, www.rybsvaz.cz 

 

9) Komenský a my (20. ročník) – Posláním a hlavním cílem soutěže je přispět ke zvýšení historického 

vědomí naší mladé generace, k rozvíjení její schopnosti kreativního myšlení a hledání samostatných 

tvůrčích řešení. Soutěž má tři kategorie. Obsah soutěže odpovídá věkovým zvláštnostem jednotlivých 

kategorií. Integrita jednotlivých částí soutěže je dána především osobností J. A. Komenského. 

Ústřední kolo: Zasílání soutěžních prací - říjen 2021 až leden 2022 ; Závěrečné finále – 23. - 25. 3. 

2022 

Kontaktní adresa: Mgr. Miloslav Dušek, Základní škola a mateřská škola J. A. Komenského Brandýs 

nad Orlicí, Žerotínova 29, 561 12 Brandýs nad Orlicí, tel. 603889433, e-mail: zsreditel@ttnet.cz, 
www.zsbrandysno.cz 

Soutěž byla podpořena alespoň v jednom roce v období 2019 -2021.  

 
10) Mistrovství České republiky s mezinárodní účastí v soutěži odborných dovedností žáků oboru 

vzdělání pokrývač 36-69-H/01 (24. ročník) – Cílem projektu a jeho posláním je rozvíjet u žáků talent, 

schopnosti a dovednosti při jejich dalším uplatňování na trhu práce s ohledem na společenské potřeby a 

podporovat aktivity směřující ke zvýšení prestiže učňovského školství v ČR.  

Ústřední kolo: 23.2.2022 - 25.2.2022 

Kontaktní adresa: Mgr. Petr Vítek, Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková 

organizace, Pražská 38b, tel. 601161350, e-mail: vitek@soubosonohy.cz, www.soubosonohy.cz 

Soutěž byla podpořena alespoň v jednom roce v období 2019 -2021.  

 
11) České ručičky 2022 - KOVO JUNIOR 2022 - soutěžní obory - obráběč kovů, mechanik 

seřizovač, zámečník, strojní mechanik, nástrojař, puškař (13. ročník) – Soutěž je určena pro žáky 

3. nebo 2. ročníku učebního oboru obráběč kovů, zámečník (strojní mechanik, nástrojař, puškař) a 

studijního oboru mechanik seřizovač - vítěze krajských kol, kteří nemají dokončeno žádné předchozí 

vzdělání a kteří v roce konání soutěže nedovrší věku 22 let a více. 

Okresní kola: do 20.01.2022 

Krajská kola: do 30.03.2022 

Ústřední kolo: do 30.04.2022 

Kontaktní adresa: Jiří Straka, Ing., Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad 

Sázavou, Studentská 1, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel. 605 781 199, e-mail: straka@spszr.cz, 
www.spszr.cz 
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12) Mistrovství České republiky s mezinárodní účastí v soutěži odborných dovedností žáků oboru 

vzdělání klempíř 36-55-H/01 (15. ročník) – Cílem projektu a jeho posláním je rozvíjet u žáků talent, 

schopnosti a dovednosti při jejich dalším uplatňování na trhu práce s ohledem na společenské potřeby a 

podporovat aktivity směřující ke zvýšení prestiže učňovského školství v ČR.  

Ústřední kolo: 23.2.2022 - 25.2.2022 

Kontaktní adresa: Mgr. Petr Vítek, Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková 

organizace, Pražská 38b, tel. +420 601 161 350, e-mail: vitek@soubosonohy.cz, www.soubosonohy.cz 

Soutěž byla podpořena alespoň v jednom roce v období 2019 -2021.  

 

13) Zlatý pohár Linde (24. ročník) – Mezinárodní soutěž ve svařování žáků SŠ. Soutěž probíhá v 

praktickém provedení svarových spojů metodami: - 111 - Svařování el. obloukem obalenou elektrodou, 

- 135 - Svařování el. obloukem tavící se elektrodou, - 141 - Svařování el. obloukem netavící se 

elektrodou v inertním plynu, - 311 - Svařování plamenem.  

Ústřední kolo: 25. - 27.4.2022 

Kontaktní adresa: Česká svářečská společnost ANB - Ing. Zdeněk Balej, TESYDO, s.r.o., Mariánské 

náměstí 617/1, 617 00 Brno, tel. 511188901, e-mail: balej@tesydo.cz, https://www.sosfm.cz/o-

skole/pohar-ve-svarovani/ 

 

14) Harmonie 2021/2022 (16. ročník) – Mistrovství České republiky mladých kadeřníků a kosmetiček 

se zahraniční účastí.  

Krajská kola: leden 2022 

Ústřední kolo: 31. 3. 2022 

Kontaktní adresa: Miroslav Šoukal Mgr., OA, VOŠZ a SZŠ, SOŠS Jihlava, Karoliny Světlé 2, 58601 

Jihlava, tel. +420723805974, e-mail: miroslav.soukal@ozs-ji.cz, www.akakos.cz 

 

15) XXIV. ročník soutěže odborných dovedností Učeň instalatér 2022 (24. ročník) – Soutěž je 

tříkolová, a sice školní kola, krajská kola a republikové finále. V krajském kole soutěží vždy dva nejlepší 

za jednotlivé školy a to jak v individuální kategorii, tak v družstvech. Na finále do Brna jede vítěz 

krajského kola, dále pak soutěžící, kteří získají více než 550 bodů, zařazeni do tabulky v pořadí dle 

získaných bodů do celkového počtu 28 finalistů. Soutěže se může zúčastnit pouze žák 3. ročníku oboru 

instalatér, který nemá ukončené žádné jiné středoškolské vzdělání a soutěže se může zúčastnit pouze 

jedenkrát. 

Okresní kola: školní kola - 2. 11. - 11. 12. 2021 

Krajská kola: 4. 1. - 29. 1. 2022 

Ústřední kolo: 23. 2. - 25. 2. 2022 

Kontaktní adresa: Ing. Andrzej Bartoś, Střední škola polytechnická Brno, Jílová, p. o., Jílová 164/36g, 

639 00 Brno, tel. +420 777 99 55 22, +420 543 424 512, e-mail: bartos@jilova.cz,  
Soutěž byla podpořena alespoň v jednom roce v období 2019 -2021.  

 
16) Mistrovství České republiky s mezinárodní účastí v soutěži odborných dovedností žáků oboru 

vzdělání tesař 36-64-H/01 (19. ročník) – Cílem projektu a jeho posláním je rozvíjet u žáků talent, 

schopnosti a dovednosti při jejich dalším uplatňování na trhu práce s ohledem na společenské potřeby a 

podporovat aktivity směřující ke zvýšení prestiže učňovského školství v ČR.  

Ústřední kolo: 23.2.2022 - 25.2.2022 

Kontaktní adresa: Mgr. Petr Vítek, Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková 

organizace, Pražská 38b, tel. +420 601 161 350, e-mail: vitek@soubosonohy.cz, www.soubosonohy.cz 

Soutěž byla podpořena alespoň v jednom roce v období 2019 -2021.  

 
17) Mistrovství České republiky s mezinárodní účastí v soutěži odborných dovedností žáků oboru 

vzdělání čalouník 33-59-H/01. (10. ročník) – Cílem projektu a jeho posláním je rozvíjet u žáků talent, 

schopnosti a dovednosti při jejich dalším uplatňování na trhu práce s ohledem na společenské potřeby a 

podporovat aktivity směřující ke zvýšení prestiže učňovského školství  
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Ústřední kolo: 23.2.2022 - 25.2.2022 

Kontaktní adresa: Mgr. Petr Vítek, Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková 

organizace, Pražská 38b, tel. +420 601 161 350, e-mail: vitek@soubosonohy.cz, www.soubosonohy.cz 

Soutěž byla podpořena alespoň v jednom roce v období 2019 -2021.  

 
18) Mistrovství České republiky s mezinárodní účastí v soutěži odborných dovedností žáků oboru 

vzdělání kominík 36-56-H/01 (10. ročník) – Cílem projektu a jeho posláním je rozvíjet u žáků talent, 

schopnosti a dovednosti při jejich dalším uplatňování na trhu práce s ohledem na společenské potřeby a 

podporovat aktivity směřující ke zvýšení prestiže učňovského školství v ČR.  

Ústřední kolo: 23.2.2022 - 25.2.2022 

Kontaktní adresa: Mgr. Petr Vítek, Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková 

organizace, Pražská 38b, tel. +420 601 161 350, e-mail: vitek@soubosonohy.cz, www.soubosonohy.cz 

Soutěž byla podpořena alespoň v jednom roce v období 2019 -2021.  

 

19) Přehlídka České ručičky (14. ročník) – Cílem projektu a jeho posláním je rozvíjet u žáků talent, 

schopnosti a dovednosti při jejich dalším uplatňování na trhu práce s ohledem na společenské potřeby a 

podporovat aktivity směřující ke zvýšení prestiže učňovského školství v ČR.  

Ústřední kolo: 15.06.2022 

Kontaktní adresa: Ing. Jiří Košťál, Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková 

organizace, Pražská 38b, tel. +420 603 464 665, e-mail: kostal@soubosonohy.cz, 
www.ceskerucicky.eu 

Soutěž byla podpořena alespoň v jednom roce v období 2019 -2021.  

 

20) Česká lingvistická olympiáda (11. ročník) – Česká lingvistická olympiáda je středoškolská 

soutěž, v níž účastníci řeší úlohy postavené na struktuře různých jazyků světa. V úlohách je úkolem 

účastníků například rozluštit neznámé písmo, přijít na různá gramatická pravidla nebo pochopit 

strukturu slovní zásoby cizího jazyka. Pro úspěšné vyřešení není nutná znalost daného jazyka, zapojuje 

se logické myšlení, užití analogie a detekce pravidelností. 

Okresní kola: listopad 2021 

Krajská kola: leden/únor 2022 

Ústřední kolo: duben 2022 

Kontaktní adresa: Michal Láznička, Ústav obecné lingvistiky FF UK, nám. Jana Palacha 1/2 116 38 

Praha 1, tel. 731414997, e-mail: michal.laznicka@ff.cuni.cz, www.lingol.cz 

Soutěž byla podpořena alespoň v jednom roce v období 2019 -2021.  

 

21) Zlatý masér 2021 (6. ročník) – Celostátní soutěž žáků středních škol v odborných masérských 

dovednostech. Soutěž probíhá ve dvou kategoriích – Sportovní masáž (soutěž jednotlivců) a Synchronní 

sportovní masáž (soutěž 3členných družstev). Soutěž je určena pro žáky středních škol ČR oborů 

vzdělávání 69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční a oboru 69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér 

a žáky středních škol ze Slovenské republiky, které vyučují masérské obory.  

Ústřední kolo: 21. října 2021 

Kontaktní adresa: Ing. Marika Mencnerová, Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o., Petrovice u 

Karviné 570, PSČ 735 72, tel. 720943639, e-mail: mencnerova.marika@dakol-karvina.cz, 
www.dakol-karvina.cz/cz/projekty-skol-dakol/ 

 

22) Talenty pro firmy - T-Profi 2022 (6. ročník) – Talenty pro firmy - T-Profi je jednodenní celostátní 

odborná soutěž realizovaná HK ČR. Je určena žákům ZŠ a studentům SŠ, kteří za přítomnosti odborníků 

z firem (členové HK ČR, Sektorových rad a zároveň Platformy partnerů na podporu odborného 

vzdělávání při HK ČR) v nominovaných družstvech společně plní zadané úkoly s využitím 

polytechnické stavebnice.  

Ústřední kolo: duben 2022 
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Kontaktní adresa: Ing. et Mgr. Eva Heroldová, Hospodářská komora České republiky, Na Florenci 

2116/15, 110 00 Praha 1, tel. +420 607 878 628, e-mail: heroldova@komora.cz,  
Soutěž byla podpořena alespoň v jednom roce v období 2019 -2021.  

 

23) Mistrovství dětí a mládeže v radioelektronice (40. ročník) – Soutěž je tvořena třemi postupovými 

koly (okresní, krajské a republikové). Soutěží se v teoretických znalostech, kvalitě domácího výrobku 

a soutěžního výrobku. Věkové kategorie jsou mladší žáci, starší žáci a mládež. 

Okresní kola: březen 2022 

Krajská kola: duben 2022 

Ústřední kolo: květen 2022 

Kontaktní adresa: Mgr. Vojtěch Horák, Český radioklub, U Pergamenky 1511/3, Praha 7, 17000, tel. 

774197108, e-mail: crk@crk.cz,  

 

24) Dopravní soutěž mladých cyklistů (DSMC) 2022 (42. ročník) – Postupová celostátní soutěž 

zaměřená na praktické dovednosti  a teoretické znalosti žáků ZŠ (I. a II. stupeň) z oblasti bezpečnosti 

silničního provozu. Soutěž je rozdělena do 5 disciplín - testy z pravidel silničního provozu (pravidla pro 

jízdu na kole, dopravní značky, řešení dopravních situací), jízda na jízdním kole podle pravidel 

silničního provozu, jízda zručnosti  na jízdním kole, zásady poskytování první pomoci, labyrint 

(orientace v mapě). 

Okresní kola: duben - květen 2022 

Krajská kola: květen - červen 2022 

Ústřední kolo: 21. - 23. 6. 2022 

Kontaktní adresa: Mgr. Tomáš Neřold, M.A., Ministerstvo dopravy, Samostatné oddělení BESIP, 

nábř. L. Svobody 12, Praha 1, 110 15, tel. 602 632 176, e-mail: tomas.nerold@mdcr.cz, www.ibesip.cz 

 

25) Mezinárodní vědomostní soutěž pro mládež "Lidice pro 21. století" (17. ročník) – Soutěž 

„Lidice pro 21. století“  je vzdělávací vědomostní soutěž určená pro děti a mládež z celého světa. Jejím 

hlavním cílem je přispět k uchování památky občanů středočeské obce Lidice, zavražděných německými 

fašisty v roce 1942, a k prohlubování znalostí nejmladší generace o historických událostech, vztahujících 

se ke 2. světové válce a k totalitním režimům ve světě 20. století i proměně poválečného odkazu Lidic 

až do počátku 21. století. Soutěž rovněž podporuje jazykovou, slohovou a literární výchovu a mediální 

gramotnost mládeže. 

Okresní kola:  

Krajská kola:  

Ústřední kolo: leden 2022 

Kontaktní adresa: Mgr. Kamila Smetana Varaďová, Památník Lidice, příspěvková organizace 

Ministerstva kultury ČR, Tokajická 152, 273 54 Lidice, tel. +420 312 253 702, +420 778 735 785, e-

mail: varadova@lidice-memorial.cz, https://lidice21.cz/ 

Soutěž byla podpořena alespoň v jednom roce v období 2019 -2021.  

 

26) Mezinárodní vědomostní soutěž pro mládež "Lidice pro 21. století" (17. ročník) – vzdělávací 

vědomostní soutěž určená pro děti a mládež z celého světa. Jejím hlavním cílem je přispět k uchování 

památky občanů středočeské obce Lidice, zavražděných německými fašisty v roce 1942, a k 

prohlubování znalostí nejmladší generace o historických událostech, vztahujících se ke 2. světové válce 

a k totalitním režimům ve světě 20. století i proměně poválečného odkazu Lidic až do počátku 21. století. 

Soutěž rovněž podporuje jazykovou, slohovou a literární výchovu a mediální gramotnost mládeže. 

Ústřední kolo: leden 2022 

Kontaktní adresa: Mgr. Kamila Smetana Varaďová, Památník Lidice, příspěvková organizace 

Ministerstva kultury ČR, Tokajická 152, 273 54 Lidice, tel. +420 312 253 702, +420 778 735 785, e-

mail: varadova@lidice-memorial.cz, https://lidice21.cz/ 

Soutěž byla podpořena alespoň v jednom roce v období 2019 -2021.  
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27) Literární, historická a fotografická soutěž DANIEL (19. ročník) – Literární a historická 

celonárodní soutěž na téma holocaust a jeho reflexe, rasové problémy v současné ČR a problém soužití 

různých etnik v ČR. Tři soutěžní obory, a to obor literární (poezie, povídky, fejetony atd. s uvedenou 

tematikou), obor historický (dějepisné studie týkající se tématu) a obor fotografie.  

Ústřední kolo: leden 2022 

Kontaktní adresa: Jana Ševcová, Ing., Národní pedagogický institut České republiky, Senovážné nám. 

25, 110 00 Praha 1, tel. +420 603 860 963, e-mail: jana.sevcova@npi.cz,  
Soutěž byla podpořena alespoň v jednom roce v období 2019 -2021.  

 

28) Gastro Mánes (15. ročník) – Celostátní soutěž středních škol zaměřená na přehlídka kuchařských 

dovedností žáků se speciálními vzdělávacími potřebami , učební obor Stravovací a ubytovací služby 

kuchařské práce 65-51-E/01 - kuchařské práce.  

Ústřední kolo: 17. - 18. 3. 2020 

Kontaktní adresa: Ivana Hašová, Mgr., Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, Na Lindovce 

1463/1, 767 01 Kroměříž, tel. 604531029, e-mail: ivana.hasova@hskm.cz, www.hskm.cz 

Soutěž byla podpořena alespoň v jednom roce v období 2019 -2021.  

 

29) Olympiáda lidských práv (10. ročník) – Cílem soutěže je přispět k zájmu žáků o lidská práva a 

blízké celospolečenské problémy, umožnit rozvoj komunikačních dovedností, a celkově povzbudit 

zájem o směřování společnosti. Účastnit se jí mohou všichni studenti středních škol, probíhá ve dvou 

kolech.  

Krajská kola: 18.10.2021 až 19.12.2021 

Ústřední kolo: 12.3.2022 

Kontaktní adresa: Jan Martinek, Leges Humanae, z.s., Svitákova 2790/3, Praha 5, 15500, tel. 

730671320, e-mail: john.2.martinek@gmail.com, olpcr.eu 

 

30) Dopravní soutěž mladých cyklistů 2022 pro sluchově handicapované (18. ročník) – Postupová 

celostátní soutěž zaměřená na praktické dovednosti a teoretické znalosti žáků ZŠ (10 - 16 let) z oblasti 

bezpečnosti silničního provozu. Soutěž je rozdělena do 5 disciplín - testy z pravidel silničního provozu 

(pravidla pro jízdu na kole, dopravní značky, řešení dopravních situací), jízda na jízdním kole podle 

pravidel silničního provozu, jízda zručnosti na jízdním kole, zásady poskytování první pomoci, labyrint 

(orientace v mapě). 

Ústřední kolo: říjen 2022 

Kontaktní adresa: Mgr. Tomáš Neřold, M.A., Ministerstvo dopravy, Samostatné oddělení BESIP, 

nábř. L. Svobody 12, Praha 1, 110 15, tel. 602 632 176, e-mail: tomas.nerold@mdcr.cz, www.ibesip.cz 

 

31) Kroměřížská koktejlová soutěž (22. ročník) – Tradiční koktejlová juniorská soutěž ve třech 

kategoriích. Soutěže se účastní studenti středních škol z celé ČR, případně i zahraničí. 

Ústřední kolo: 2. 2. 2022 

Kontaktní adresa: Andrea Mišurcová Mgr., Střední škola hotelová a sloužeb Kroměříž, Na Lindovce 

1463/1, 767 01 Kroměříž, tel. 737583293, e-mail: andrea.misurcova@hskm.cz, 
https://www.hskm.cz/pro-verejnost/souteze/179-pro-verejnost/souteze/koktejlova-soutez 

 

Obecná ustanovení: 

Legenda: 

ZŠ - základní škola (příp. odpovídající nižší ročníky šestiletých a osmiletých gymnázií), SŠ - 

střední škola, G - gymnázium, VG – víceleté gymnázium, SPŠ - střední průmyslová škola, SPgŠ 

- střední pedagogická škola, VOŠ - vyšší odborná škola, VŠ - vysoká škola, ZUŠ - základní 

umělecká škola, ISŠ - integrovaná střední škola, HŠ - hotelová škola, SVČ - středisko  volného 

času, NNO – nestátní neziskové organizace, apod. - zkratky škol, příp. školských zařízení 

a dalších organizací, jimž jsou soutěže či příslušné kategorie, obory soutěží určeny. Za těmito 



27 

 

zkratkami jsou uvedena označení kategorií, pokud jsou běžně užívána (např. u Matematické 

olympiády ”P” značí ”programování”, Z9, Z8, atd., příslušné kategorie této soutěže). 

Soutěže jsou určeny i žákům příslušných ročníků jiných druhů a typů škol (např. soutěž určená 

žákům 7. ročníků ZŠ je i pro žáky 2. ročníků osmiletých gymnázií apod.). Podrobnosti budou 

uvedeny v organizačních pokynech a propozicích k jednotlivým soutěžím či přehlídkám a 

bulletinech vydávaných subjekty a řídícími orgány, které zabezpečují jednotlivé soutěže 

na úrovni ústředí. 

 

 


