SOUTĚŽ

„ŠKOLA BUDOUCNOSTI 2121“

„Budoucnost je plná výzev a nadějí.“

(Nathaniel Hawthorne)

Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje

ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE
Organizátorem soutěže je Středočeský kraj v rámci projektu Implementace Krajského akčního
plánu II Středočeského kraje s registračním číslem: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017862 (dále
jen IKAP II), který je realizován v sídle Zborovská 11, 150 21 Praha 5.

Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017862

HLAVNÍ CÍL A NÁPLŇ SOUTĚŽE
Cílem soutěže je natočení nejlepšího videa školy na téma „Škola budoucnosti 2121“ a
vypracování souhrnné zprávy. Zúčastnit se mohou střední školy ze Středočeského kraje.
Kritéria soutěže jsou koncipována komplexně tak, aby výsledný produkt měl praktickou
využitelnost pro školu.
Podstatné je posílit kreativitu, tvůrčí a inovativní přístup a v neposlední řadě i zdravou
soutěživost. Dále pak dovednost vyhledávat informace, formulovat myšlenky a uskutečnit
projekt, který bude následně prezentován a obhajován před odbornou komisí.
Tři nejlepší videa a souhrnné zprávy budou umístěny na webových stránkách jednotlivých škol
a webu projektu IKAP II.

PODMÍNKY ÚČASTI
Soutěže se může zúčastnit jakákoliv střední škola ze Středočeského kraje bez ohledu na
zřizovatele, která vyplní a odešle mailem přihlášku v daném termínu.
Každý soutěžní tým bude tvořen třemi až pěti žáky. Nad týmem bude mít odborný dozor tzv.
supervizor z řad učitelů. Týmy musí být tvořeny žáky napříč ročníky.
Každá škola může soutěžit nejvýše v počtu dvou týmů.
Předmětem soutěže je vytvoření a zaslání soutěžního videa na téma „Škola budoucnosti
2121“ a souhrnné zprávy.
V rámci videa bude soutěžní tým (žáci) prezentovat své představy o budoucí škole (vzhled
školy a jejich prostor, vzhled žáků / pedagogů, typ výuky – prezenčně / online, způsob
vyučování – pomocí učebnic / virtuálně apod.). Soutěžní video bude mít délku maximálně dvě
minuty, překročení délky videa je důvodem pro vyloučení týmu ze soutěže.
Video bude obsahovat:
•
•
•
•

•

Titulky na začátku i na konci videa.
Představení / popis budoucí školy (např. vzhled budovy, prostory školy jako je učebna
nebo třída, popis oborů, které se budou vyučovat ve škole budoucnosti).
Rozhovor s ředitelem / ředitelkou budoucí školy.
Průřez jedním dnem v budoucí škole (ukázky různých předmětů, jak se vyučují – zda
se budou vyučovat všechny současné předměty, jakým způsobem, s učiteli nebo bez,
jaké nové učební pomůcky se budou používat, kdy bude začínat vyučování, kdy končit,
budou přestávky?).
Ukázka jednoho nově vymyšleného předmětu, který se určitě zařadí v budoucnosti do
výuky.

Soutěžní tým k videu vypracuje a doloží souhrnnou zprávu v rozsahu minimálně 1 strany A4,
kde bude popsána představa soutěžního týmu o budoucí škole. Může zde být např. uvedeno,
jaké představy soutěžního týmu byly, jak se je podařilo ve videu zrealizovat nebo nikoliv apod.
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PŘIHLÁŠENÍ DO SOUTĚŽE
Přihlásit školu je možné do 25. 10. 2021. Nominace do soutěže je pro účastníky bezplatná.
Každá škola může přihlásit pouze sama sebe, nelze přihlašovat žádný subjekt v zastoupení.
Přihlášení provádí statutární orgán školy (ředitel/-ka) nebo jím pověřený pracovník.
Po vyplnění přihlášky bude další komunikace v rámci soutěže probíhat s uvedeným
supervizorem, který je pověřenou osobou za přihlášenou školu.
Soutěžící vyslovují registrací svůj úplný a bezpodmínečný souhlas s pravidly soutěže a
zároveň berou na vědomí, že na získání jakékoliv následné podpory pro rozvoj inovativního
myšlení a kreativity nevzniká právní nárok. Organizátor má právo jednostranně vyřadit
soutěžní tým / soutěžícího v případě podezření z porušení pravidel soutěže nebo použití
neregulérních postupů. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech
rozhodovat s konečnou platností dle vlastního uvážení.

ZPŮSOB URČENÍ VÍTĚZE A VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
SOUTĚŽE
Pro vyhodnocení soutěže bude ustanovena odborná pětičlenná komise, která v první fázi
nejprve vyhodnotí zaslaná videa a souhrnné zprávy.
Důvody k vyloučení ze soutěže:
1. Pokud soutěžní tým zašle video, které překročí délku dvou minut.
2. Pokud soutěžní tým nezašle zprávu nebo zašle zprávu, která nesplní rozsah minimálně
1 strany A4.
Ve druhé fázi pak bude odborná komise ve finálním kole hodnotit osobní prezentaci soutěžních
týmů na místě. Soutěžní týmy představí svá videa odborné komisi a „obhájí“ jejich tvorbu.
Součást hodnocení bude i forma prezentace, přednes atd.
Každý soutěžní tým připraví prezentaci svého videa v délce maximálně 20 minut před
odbornou komisí.
Prezentace bude mít dvě části:
1) První část prezentace bude obsahovat představení / popis natočeného videa (jak a
proč video vznikalo) a následné zhlédnutí videa.
2) Ve druhé části prezentace pak soutěžní tým předvede, proč je právě jeho budoucí škola
nejvíc „COOL“ a obhájí nový předmět, který zařadil ve škole budoucnosti do výuky.
Dále soutěžní tým představí novou učební pomůcku, kterou předvede a která se bude
v budoucí škole při výuce běžně využívat. Může si připravit i krátkou módní ukázku
stylu oblečení žáků / učitelů v budoucí škole (doplněnou např. i o módní budoucí
doplňky apod.). Nápadům, kreativitě a originalitě se meze nekladou.
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Po prezentaci vybere odborná komise tři nejlepší videa a souhrnné zprávy. Následně budou
slavnostně vyhlášeny výsledky.
Celkové hodnocení odborné komise bude zahrnovat dvě části:
1) Naplnění požadovaných témat videa, vypracování souhrnné zprávy.
2) Osobní prezentaci na místě.
Finálního kola se zúčastní celkově maximálně 8 týmů.
Odborná komise vyhodnotí práci všech týmů (videa, souhrnnou zprávu, prezentaci) a určí tři
nejlepší.
Soutěžní video vč. souhrnné zprávy bude zasláno na adresu horejsova@kr-s.cz nejpozději do
6. 12. 2021. Videa ani zprávy zaslané po termínu nebudou akceptovány.
Prezentace a vyhlášení výsledků se uskuteční v Praze nebo okolí (místo bude upřesněno) dne
16. 12. 2021 od 9:00 hodin.
Proti vyhlášeným výsledkům není odvolání.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Přihlášením do soutěže dáváte výslovný souhlas realizačnímu týmu projektu IKAP II a
Středočeskému kraji ke zpracování osobních údajů v rozsahu: jméno a příjmení, email, telefon.
Dále souhlasíte s pořízením fotografické nebo audio / video dokumentace při prezentaci před
komisí, na které jste zachyceni. Souhlasíte s použitím této dokumentace realizačním týmem
IKAP II a Středočeským krajem za účelem propagace a publicity projektu na webových
stránkách projektu IKAP II a Středočeského kraje a v tištěných materiálech projektu.
Zároveň dává škola organizátorovi právo využít ukázky z videí jednotlivých škol pro
demonstraci výsledků a k propagaci soutěže.
Jste si vědomi toho, že tento souhlas lze kdykoli odvolat, a to zasláním emailu na adresu
horejsova@kr-s.cz.

DODATEČNÉ INFORMACE
Pokud se do soutěže zapojí škola, která soutěžila v předchozích kolech soutěže COOL
SCHOOL v rámci projektu IKAP II, není možné, aby použila již prezentované video nebo jeho
část. Za účast ve videu nevzniká rodiči ani jinému pedagogovi (kromě supervizora) žádný
nárok.
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