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Vánoční debatiáda na Gymnáziu Jiřího Wolkera v Prostějově 
Vážení, 

  jménem Gymnázia Jiřího Wolkera a České debatní společnosti, z. s., si dovolujeme pozvat Vás a Vaše žáky na  

  3. ročník Vánoční debatiády, rétorické soutěže pětičlenných týmů. 

Pořadatel: Česká debatní společnost, o. s. (ČDS) www.c-d-s.cz | www.facebook.com/CzechDebateSociety 

Spolupořadatel: Gymnázium Jiřího Wolkera, Kollárova 3, Prostějov (GJW) http://www.gjwprostejov.cz/ 

Datum akce: 15. 12. 2014 

Místo konání: Gymnázium Jiřího Wolkera, Kollárova 3, Prostějov, 796 01 

Účastníci: Každá zúčastněná škola vyšle maximálně dva pětičlenné týmy. Počet účastníků je omezen. Týmy se skládají ze 
studentů středních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Turnaj bude probíhat celkem ve třech kolech, 
přičemž v každém z nich se bude debatovat na jinou tezi, debatní téma (proto je nutné, aby se účastníci předem připravili 
na každou z nich). Po těchto třech kolech bude určeno pořadí na základě počtu získaných bodů. 

Doprava: Cestovní náklady se účastníkům neproplácí. 

Strava: Pro všechny účastníky je zařízeno občerstvení. 

 

Soutěžní teze (témata): 

1. Česká republika vstupem do Evropské unie získala.  

2. Standardizované testy jsou dobrým způsobem, jak porovnávat kvalitu škol. 

3. Měli bychom ze státního rozpočtu podporovat průzkum vesmíru. 

 

Pravidla: Soutěží se podle pravidel Debaty 5 × 5 – Středoškolský debatní program, které jsou uveřejněny na webu 
organizace http://www.c-d-s.cz/documents/metodika/2012_11_12_pravidla_5_5_sds_CDS.pdf 

Rozhodčí: Na rozhodování debat se budou podílet proškolení rozhodčí ČDS.  

 

Orientační časový harmonogram: 

8:00 – 8:30 Prezence účastníků 

8:30 – 9:20 Metodické školení – seznámení se s debatním formátem, pravidly  

9:30 – 10:20 1. kolo debat (Česká republika vstupem do Evropské unie získala.) 

10:50 – 11:40 2. kolo debat (Standardizované testy jsou dobrým způsobem, jak porovnávat kvalitu škol.) 

11:40 – 12:30 3. kolo debat (Měli bychom ze státního rozpočtu podporovat průzkum vesmíru.) 

12:30 – 13:20 Finálové kolo debat 

13:20 – 13:30 Vyhlášení výsledků, ukončení soutěže 

 

Ceny: Všichni účastníci obdrží upomínkový diplom, vítězové obdrží putovní trofej a medaile. 

Přihlášky: Vyplněný přihlašovací formulář zašlete na adresu registrace@c-d-s.cz, a to nejpozději do 8. 12. 2014. 

Informace: Veškeré své dotazy týkající se Vánoční debatiády směřujte na adresu registrace@c-d-s.cz. 
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Za Českou debatní společnost, z. s.                                                         za Gymnázium Jiřího Wolkera 

Mgr. Martin Režný                                                                                       Mgr. Helena Chaloupková 

Člen představenstva 
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