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II. KOLO SOUTĚŽE 

 

 
„DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“ 

 

Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje 

 

ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE
 

Organizátorem soutěže je Středočeský kraj v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu 
Středočeského kraj s registračním číslem: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655 (dále jen IKAP), který 
je realizován v sídle Zborovská 11, 150 21 Praha 5. 

HLAVNÍ CÍL A NÁPLŇ SOUTĚŽE
 

Cílem je natočení nejlepšího propagačního videa školy na téma „Den otevřených dveří“. Zúčastnit se 
mohou střední školy ze Středočeského kraje. Kritéria soutěže jsou koncipována komplexně tak, aby 
výsledný produkt měl praktickou využitelnost pro školu. Video by mělo školu prezentovat z pohledu 
žáků a pomoci rodičům a potencionálním žákům při rozhodování, jakou střední školu si zvolit pro 
budoucí studium.  

Cílem soutěže je také posílit kreativitu, tvůrčí a inovativní přístup a v neposlední řadě i zdravou 
soutěživost. Žáci se naučí vyhledávat informace, formulovat myšlenky a uskutečnit projekt, který 
budou následně prezentovat a obhajovat před odbornou komisí.  

Tato videa budou umístěna na webových stránkách jednotlivých škol a webu projektu IKAP. 
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PODMÍNKY ÚČASTI
 

Soutěže se může zúčastnit jakákoliv střední škola ze Středočeského kraje bez ohledu na zřizovatele, 
která vyplní v termínu přihlášku.  

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 s maximálním počtem třech týmů.  

Soutěžní video bude mít délku maximálně tři minuty, překročení délky videa je důvodem pro vyloučení 
týmu ze soutěže.  

Tématem videa je „Den otevřených dveří“, tzn. soutěžní tým (žáci) bude potencionálnímu uchazeči o 
studium a jeho rodiči (tuto roli sehraje supervizor, jiný pedagog, popřípadě rodič některého z žáků) 
prezentovat, proč je jeho škola COOL, a proč by zde tedy měl chtít studovat.  

Video bude pokrývat tato témata:  

 Představení / popis školy 

 Rozhovor s ředitelem / ředitelkou školy (možno i s fiktivním ředitelem /ředitelkou školy) 

 Představení / popis studijních oborů 

 Zkušenosti žáků (např.: proč jsem se rozhodl studovat na této škole, co se mi ve škole líbí apod.) 

 Rozhovor / zkušenosti bývalých absolventů školy (např.: uplatnění na trhu práce, co se mu ve 
škole líbilo, apod.) Absolvent bude komunikovat přímo s uchazečem, a to ve škole nebo v jeho 
zaměstnání. 

 

PŘIHLÁŠENÍ DO SOUTĚŽE
 

Přihlásit školu je možné do 25. 10. 2019. Nominace do soutěže je pro účastníky bezplatná. 

Přihlásit může každá škola 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 ceny 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. 
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 ZPŮSOB URČENÍ VÍTĚZE A VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE
 

Pro vyhodnocení soutěže bude ustanovena odborná pětičlenná komise. Soutěžní týmy představí na 
prezentaci svá videa odborné komisi a „obhájí“ jejich tvorbu, což bude také součástí hodnocení (forma 
prezentace, přednes, atd.). Po prezentaci vybere odborná komise tři videa, kterým udělí první, druhé 
a třetí místo. Následně budou slavnostně vyhlášeny výsledky a předány hodnotné ceny. 

Hodnocení odborné komise bude zahrnovat dvě části: 

1) Naplnění požadovaných témat videa. 
2) Osobní prezentaci na místě. 

Každý soutěžní tým připraví prezentaci svého videa v délce maximálně 15 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) 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.  

Soutěžní videa budou zaslána na adresu javanska@kr-s.cz nejpozději do 6. 12. 2019. Videa zaslaná po 
termínu nebudou akceptována. 

Prezentace a vyhlášení výsledků se uskuteční v Praze (místo bude upřesněno) dne 17. 12. 2019 od 
10:00 hodin. 

Proti vyhlášeným výsledkům není odvolání. 

 

 CENY V SOUTĚŽI

 

Ceny budou uděleny členům třech nejlepších soutěžních týmům včetně supervizora. 

1. místo: notebook 

2. místo: smartphone 

3. místo: outdoorová akční kamera  
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SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 
Přihlášením do soutěže dáváte výslovný souhlas realizačnímu týmu projektu IKAP 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 a 
Středočeským krajem za účelem propagace a publicity projektu na webových stránkách projektu IKAP 
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 
javanska@kr-s.cz.  
 
 

DODATEČNÉ INFORMACE 

 

Pokud se do soutěže zapojí škola, která soutěžila v pilotním kole soutěže COOL SCHOOL, není možné, 

aby použila v prvním kole prezentované video nebo jeho část. 

Za účast ve videu nevzniká rodiči ani jinému pedagogovi (kromě supervizora) nárok na cenu. 

mailto:javanska@kr-s.cz

