
Mnoho pozdravů z Chebu Vám posílá Miroslav Stulák. Po téměř třech desetiletích jsem se po 

konzultaci s koordinátory krajských kol a s předními českými a slovenskými historiky rozhodl věnovat 

několik příštích ročníků Dějepisné soutěže studentů gymnázií ČR s SR evropským dějinám 20. 

století. 
Tímto si Vás se svým studentským týmem dovoluji pozvat ke krajskému kolu XXIX. ročníku, který 

bude zaměřen na období let 1900 - 1939 (cesta k první světové válce, průběh první světové války 

na evropských bojištích, mezinárodně-politické vztahy ve 20. a 30. letech, bolševická revoluce, 

stalinismus, fašismus, kultura, věda, sport atd.)  
pozn.: otázky se nebudou týkat událostí v českých zemích, na Slovensku a účasti nebo vystoupení 

čs. legionářů na frontách 1. světové války. 
 Pro soutěž je velmi přínosné, že se může i do budoucna opírat o spolupráci s nejvýznamnějšími 

historiky obou zemí, od univerzitních profesorů až po mladé talentované historiky. Dalším přínosem je 

i skutečnost, že soutěž byla v loňském roce opětně zařazena jako jedna z mála do programu 

Excelence středních škol, takže úspěšné týmy mohou počítat s finančním oceněním ze strany MŠMT 

ČR. 
 Ve spolupráci s vedením školského odboru krajského úřadu bude určeno místo, kde se krajské kolo 

uskuteční (sál krajského úřadu či učebna některého z gymnázií). Několik dní před termínem krajského 

kola, které se uskuteční ve středu 25. března 2020 od 10.00-11.00 hod., obdrží pověřená osoba 

(zpravidla krajský koordinátor) zapečetěnou obálku s otázkami a správnými odpověďmi. Ta pak bude 

otevřena těsně před zahájením soutěže v přítomnosti hejtmana či radního pro oblast školství a 

pedagogů. Poté budou testy rozdány jednotlivým trojčlenným týmům. Po skončení testu (60 minut) 

pak určení učitelé dějepisu zúčastněných škol testy během 30 - 60 minut vyhodnotí. Do chebského 

finále   26. listopadu 2020 pak postupují z každého kraje gymnázia, která se umístí na 1. - 3. místě (na 

Slovensku 1. - 2. místě), dalších 12 škol pak postoupí podle počtu získaných bodů. V případě rovnosti 

bodů rozhoduje počet bodů získaných nejprve ve třetím kole, případně pak v kole druhém. Vítěz 

posledního ročníku a pořadatel soutěže mají zajištěn přímý postup.  
 Pozn.: 
= v krajském kole se společně s historiky budeme snažit, aby otázky nebyly oproti předchozím 

ročníkům 
až tak obtížné, ale aby studenti přesto mohli prokázat nadprůměrné znalosti 
= připomínám, že finálové části se mohou zúčastnit pouze studenti gymnázia. 
  
Dovoluji si Vás zdvořile požádat, abyste mi do 31. ŘÍJNA (čtvrtek) sdělili Vaše stanovisko (stačí e-

mailem) o účasti či neúčasti v krajském kole, abych měl dostatečný časový prostor se s přihlášenými 

postupně zkontaktovat. Nejpozději do tří pracovních dnů Vám Vaše rozhodnutí zaslané e-mailem 

potvrdím.  
  
Zároveň Vám posílám odkaz, kde najdete přehled všech dosavadních ročníků od roku 1992 (testy, 

výsledky, fotodokumentace, zpravodajství České televize, pořad Střepiny, ohlasy účastníků, zdravice + 

zadání otázek prostřednictvím významných osobností ČR a SR)  = dsgymn.gymcheb.cz 
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--------------- 
= deníky Mladá fronta Dnes, Lidové noviny, Právo, Pravda (články) 
= výrazné postavy evropského sportu, kinematografie, vědy a kultury 

http://dsgymn.gymcheb.cz/
http://www.moderni-dejiny.cz/tags/tag/uri/evropa-a-svet-mezi-valkami/

