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V rámci projektů  
 

Místní akční plán vzdělávání pro Hlučínsko východ II 
Místní akční plán vzdělávání pro Hlučínsko západ II 

 
pořádáme ve spolupráci s Hracím deskovým centrem Legie 

 

MEZIŠKOLNÍ SOUTĚŽ V 
DESKOVÝCH HRÁCH 

 
KDY:   rezervace termínu nutná do 30.9. 
   září 2021:  13.,  14.,  15.,  16.,  29.,  30. 

říjen 2021: 5., 7., 8., 11., 12., 13., 14., 15., 19., 20., 21., 22., 25., 26. 
listopad 2021:  1., 2., 3., 4., 5., 12., 15., 16., 18., 19., 22., 23., 24.,  

25., 26., 29., 30. 
 

PRO KOHO:  nižší stupeň  - I. kategorie (4. a 5. třídy) 
vyšší stupeň – II. kategorie (6. až  9. třídy) 

    

KDE:    v jednotlivých školách  
 

JAK:   přihlášení probíhá prostřednictvím rezervačního systému na 
webu MAS Hlučínsko "zde". Přihlašujete „1“ subjekt (= vaši 
školu). Do poznámky, prosíme, uveďte, jaké třídy přihlašujete. 

 
 
Vzhledem k doporučení nemísit žáky jednotlivých škol, byl ve spolupráci se členy 

Pracovní skupiny matematická gramotnost a zástupci Hracího deskového centra Legie 

domluven alternativní formát školních kol s uskutečněním finále v prosinci 2021*. 

* bude-li možné finálové kolo uskutečnit 

 

 

Soutěž bude probíhat ve dvou kategoriích:  

I. kategorie    = 4. - 5. třída 

II. kategorie   = 6. - 9. třída 
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PRŮBĚH: 
 

Školní kolo bude probíhat na každé přihlášené škole: 

 v dané kategorii je možná účast vybraných žáků nebo jednotlivé třídy (do 28 

žáků) nebo více tříd – dle preferencí školy (příklady: výběr žáků z 6.- 8. ročníku 

/ 7. a 8. třídy / kroužek deskových her apod.)  

 rozsah 2 vyučovací hodiny pro každou kategorii (pokud škola přihlásí obě 

kategorie, bude se akce konat ve stejný den pro obě kategorie), celkový čas na 

škole bude tedy 4 a více vyučovacích hodin – dle počtu tříd a domluvy.  

 realizace je možná v rámci vyučování a také v odpoledních termínech - např. 

během kroužků - nebo kombinovaně část dopoledne a část odpoledne (v nějaké 

návaznosti, např. 10:30-12:00, 13-14:30)   

 minimální počet žáků v dané kategorii je 8, maximální (ideální) 28 – lze však 

pracovat s jakkoli početnou skupinou (nebudou-li v případě účasti celé třídy 

soutěžit všichni žáci, pro tyto „nesoutěžní“ žáky lektoři připraví jiné typy her, 

resp. alternativní činnost).  

 doporučujeme vyčlenit jednu místnost, ve které by se žáci střídali 

 průběh: žáci odehrají dvě rozdílné hry. Každou z her odehrají 2x, a to pokaždé s 

jinými hráči. Vždy se každá z her vysvětlí a odzkouší.  

 

Finále: 

Tato školní kola jsou tréninková a kvalifikační pro finálovou soutěž, které se zúčastní 

tři nejlepší žáci z každé školy (popř. čtyři dle počtu přihlášených škol) v prosinci 2021, 

místo by bylo upřesněno.  

 

Pravidla a průběh finále budou ještě upřesněny a budou se odvíjet od vládních 

nařízení. Předpokládáme, že v případě neuskutečnění finále bude vítěz vyhlášen 

podle výsledků školních kol.  

 


