
 

 

 

CAN YOU SPEAK BUSINESS ENGLISH? 
6. ROČNÍK 

Krajská soutěž v odborné angličtině pro žáky SOŠ 

pod záštitou uvolněného člena Rady Olomouckého kraje RNDr. Aleše Jakubce, Ph.D. 

 

CAN YOU SPEAK BUSINESS ENGLISH? 2022 

Krajská soutěž v odborné angličtině již pošesté na OA Přerov 

 

15. 11. 2022 Obchodní akademie a JŠ s právem SJZ, Přerov, Bartošova 24 pořádala šestý 

ročník Krajské soutěže v odborné angličtině Can you speak Business English?, která se 

konala pod záštitou uvolněného člena Rady Olomouckého kraje RNDr. Aleše Jakubce, Ph.D. 

Po tříleté pauze způsobené pandemií covid si 26 soutěžících z 10 SOŠ z Olomouckého kraje i 

z partnerské školy ze slovenských Topolčan opět změřilo své síly v odborně zaměřené 

jazykové soutěži. 

Výkony účastníků byly výborné a ti nejlepší dosahovali úrovně C1-C2. Vyhlášeno bylo 13 

nejlepších v kategorii jednotlivců, nejlepší škola a vítězové jednotlivých částí soutěže (the 

best reader, the best listener, the best speaker).  

Pro učitele, kteří na soutěž doprovázeli své žáky, byla připravena prezentace titulů 

nakladatelství Oxford UP.  

Jménem organizátorů děkujeme Olomouckému kraji za záštitu soutěže i za finanční podporu, 

které společně s cenami od Oxford UP a OA Přerov přispěly k velké spokojenosti všech 

přítomných.  Věříme, že soutěžící odjížděli spokojeni a že je tato akce motivovala k ještě 

většímu zájmu o studium odborné angličtiny. A právě to je náš cíl. 

Několik evaluací pedagogů, kteří se akce zúčastnili se svými žáky: 

 

Dobrý den, 

soutěž byla výborně organizovaná. V průběhu první části soutěže se mi líbil program pro 

učitele, kde jsme si mohli říci navzájem své zkušenosti s výukou, ale i s použitím různých 

typů učebnic a materiálů do výuky. Soutěž byla ve velmi přátelském a domácím duchu. 

Hodnotím velmi kladně!!😀…     

                                                                                              Pastorková Hana, SPŠ Přerov 
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Akci hodnotím jako organizačně velice zdařilou, studenti byli také spokojeni. Líbilo se mi, že 

jsme s ostatními učiteli mohli "posdílet" své zkušenosti a potkat se se zástupcem OUP. Děkuji 

ještě jednou za příjemnou akci pro studenty, určitě je to povzbudilo k dalšímu rozvoji…                  

                                                                                            Daniela Johnová, OA Šumperk 

 

 

…ještě jednou děkuji za milé přijetí a příjemně strávené dopoledne. 

Naši žáci svou účast hodnotili naprosto pozitivně. Přestože business English není u nás na 

škole vyučována, byli nadšení z možnosti si vyzkoušet test s vyšší náročností, než jakou 

vyžaduje MZ. Cení si této zkušenosti i proto, že oba uvažují o složení FCE. 

Co se týká mě, prezentace OUP byla přínosná. Oceňuji i sdílení zkušeností s ostatními 

pedagogy. Předali jsme si pár cenných rad a tipů. 

Ráda bych poděkovala i za příjemnou atmosféru a pohostinnost… 

                                                                                         Eva Fojtová, SPŠ strojnická Olomouc 

 

…sme radi, že sme sa po nútenej prestávke mohli opäť zúčastniť súťaže. Náš kolega aj 

študenti si užili čas strávený na Vašej škole. Pozreli si aj priestory školy, páčilo sa im 

prostredie a atmosféra na škole. Študenti tiež ocenili možnosť overiť si svoje schopnosti a 

znalosti v oblasti obchodnej angličtiny v súťažnom prostredí. Nám, tu na Slovensku, urobili 

radosť svojimi výsledkami. Porota vytvorila príjemnú atmosféru. Určite sa tešíme na budúci 

ročník súťaže…                                           

                                                     Mgr. Katarína Quintas, OA Topolčany, Slovensko 

 

…ráda bych Vám poskytla zpětnou vazbu ohledně soutěži CYSBE, jelikož se domnívám, že 

si ji Vaše škola zaslouží. Vše bylo perfektně zorganizováno! Zázemí pro učitele, přednáška, 

občerstvení - všechno bylo na vysoké úrovní. Také od studentů mám zpětnou vazbu, že se jím 

líbily dárky, atmosféra i škola. Ještě jednou děkuji a těším se na příští rok. Přeji Vám i 

vašemu učitelskému sboru mnoho zapálených studentů a spoustu 

úspěchu!                                                                                                                                        

                                                                Olena Jahnová, SOŠ podnikání a obchodu Prostějov 

 

 

 

 

Zapsala: Mgr. Lenka Koupilová (za organizační tým soutěže ve složení Mgr. Koupilová, Mgr. 

Mikešová, Mgr. Doleželová a V. Sašeková) 

V Přerově 21. 11. 2022 


