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Víceboj pro základní školy 
 
Zveme vás na sportovně-vědomostní soutěž pro základní školy. Své dovednosti mezi sebou porovnají 

týmy sestavené z žáků základních škol.   

 

Propozice víceboje 

Organizátor a pořadatel: 

Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, 

Heverova 191. 

Víceboj je financován v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje“ 

(IKAP II).  

 

Víceboj:  

víceboj je sportovně-vědomostní soutěž, ve které si žáci vyzkouší nejen své dovednosti, ale i logické 

myšlení a zejména týmovou práci. Na žáky bude čekat několik soutěžních disciplín, jejichž zadání se 

dozví vždy až v momentě příchodu na dané stanoviště.  

 

Termín a místo konání:  

termín – semifinálová kola 15. – 16.06.2022 od 8:30 do 13:00, finále se uskuteční 22.06.2022  

místo – SPŠS a JŠ Kolín, Heverova 191, Kolín IV 

 
Podmínky víceboje:  
 

o víceboj je určen maximálně pro 14 týmů, vždy bude soutěžit maximálně 7 týmů v jednom dni;  

o ze semifinálových kol postoupí 6 nejlepších týmů do finále; 

o každá základní škola má možnost vyslat 1 tým sestavený z žáků 2. stupně (6. – 9. třída);  

o tým tvoří 5 žáků ZŠ; 

o každý tým musí mít zodpovědnou osobu starší 18 let (nemusí být učitel), která bude tým 

doprovázet při víceboji; 

o vyplnění závazného přihlašovacího formuláře do 25.04.2022 – zaslání e-mailem na 

kyjovska@sps-ko.cz nebo elektronicky na https://www.sps-ko.cz/;  

o změnu soupisky v případě indispozice některého z přihlášených žáků bude možné nahlásit 

v den konání víceboje na místě.  

Vyhlášení výsledků soutěže:  

výsledky semifinálových kol budou vyhlášeny vždy v daný den semifinálového kola, výsledky finále 

budou vyhlášeny na konci finálového kola v daný den. Vždy budou vyhlášeny 3 nejlepší týmy.  

 

Důležitá upozornění:  

účastníci se zavazují dodržovat platná epidemiologická opatření v den konání akce.  

 
Kontaktní osoba: 
Bc. Simona Kyjovská 
tel. 725 114 089 
e-mail: kyjovska@sps-ko.cz  
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Víceboj pro ZŠ 
PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE   

Organizátor a pořadatel vědecké konference: 

Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Kolín, 

Heverova 191, 280 02 Kolín IV.  

 

Ochrana osobních údajů:  

Účastí na této akci uděluji souhlas s pořízením fotografické nebo audio/video dokumentace, na které 

jsem zachycen/a, a se zpracováním osobních údajů na ní uvedených. Souhlasím s použitím této 

dokumentace Středočeským krajem a partnery projektu IKAP II (dále jen „projekt“) za účelem 

propagace a publicity projektu na webových stránkách Středočeského kraje a partnerů projektu 

a v tištěných materiálech projektu, a to po dobu realizace projektu (od 1. 7. 2020 do 30. 6. 2023).“ 

 

Termín  

o 15.06.-16.06.2022 – semifinálová kola  

o 22.06.2022 – finále  

 

Nejpozději 30.04.2022 zašle organizátor víceboje všem přihlášeným informaci, který den se mají 

dostavit na semifinálové kolo, tj. zda 15.06.2022 nebo 16.06.2022.  

 

název školy:  

jméno zodpovědné osoby:     (telefon, e-mail):  

 

 

soutěžící:  

jméno a příjmení:     jméno a příjmení:  

třída:        třída:  

e-mail:       e-mail: 

 

 

jméno a příjmení:     jméno a příjmení:  

třída:        třída:  

e-mail:       e-mail: 

 

 

jméno a příjmení:  

třída:         

email:        

 

datum, razítko a podpis vysílající organizace:   


