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Pozvánka 
na  

prezentaci videí II. kola soutěže 

 
 

„DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“ 

realizované v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje 

MÍSTO A TERMÍN KONÁNÍ
 

Kde: Kongresové centrum Vavruška, Karlovo náměstí 317/5, 128 00 Praha 2  - ZDE 

Kdy: 18. 12. 2019 od 9:00 hodin 

 

Program: 
9:00 – 9:30   Prezence a drobné občerstvení 

9:30 – 10:00  Zahájení a rozlosování týmů 

10:00 – 12:00   Prezentace týmů - 1. část 

12:00 – 12:15  Coffee Break 

12:15 – 14:15   Prezentace týmů - 2. část 

14:15 – 14:30  Coffee Break 

14:30 – 15:50  Prezentace týmů - 3. část 

15:50 – 16:10  Přestávka na vyhodnocení videí 

16:10 – 16:30   Vyhlášení vítězů a předání cen 

 

ZPŮSOB URČENÍ VÍTĚZE A VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE
 

Soutěž se řídí pravidly, která jsou soutěžním týmům známá a byla součástí výzvy do soutěže. 

Hodnocení odborné komise zahrnuje dvě části: 

1) Naplnění požadovaných témat videa (komise hodnotí před prezentací). 
 

2) Osobní prezentaci na místě (forma prezentace, přednes, atd.). 

 
 

https://mapy.cz/turisticka?x=14.4187881&y=50.0749122&z=17&source=firm&id=13047359
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Prezentace má dvě části: 
 

1) První část prezentace bude obsahovat představení / popis natočeného videa (jak a proč video 

vznikalo) a následné zhlédnutí videa. 

2) V druhé části prezentace pak soutěžní tým předvede, proč je právě jeho škola nejvíc „COOL“, 
např. prostřednictvím nějakého výrobku, činnosti, osoby apod. Nápadům, kreativitě a 
originalitě se meze nekladou.  

 Na prezentaci videa před komisí se musí podílet každý člen týmu vč. supervizora (popř. jím 
jmenovaného zástupce). 

 Prezentace bude v maximální délce 10 minut včetně promítání videa1. 

 

Na základě hodnocení všech videí a prezentací na místě vybere odborná komise tři videa, kterým udělí 
první, druhé a třetí místo 

V případě bodové shody vícero videí náleží právo rozhodnout o jejich pořadovém umístění předsedovi 
komise.  

Následně budou slavnostně vyhlášeny výsledky a předány hodnotné ceny prvním třem soutěžním 
týmům2. 

                                                           
1 Technika potřebná k promítání videa bude na místě zajištěna pořadatelem. 
2 Rozhodnutí o výherci je výlučným právem komise (v případě shody rozhoduje předseda) a na výhru není právní nárok. 


