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Propozice soutěže S Vysočinou do Evropy – 12. ročník 
 

I. Cíl 
Prioritním cílem soutěže je posílit vztah mladých lidí k Vysočině jako k rodnému kraji a jako 
ke kraji jejich studií. V soutěži využijí znalost práce s výpočetní technikou a anglického 
jazyka a dovednost vyhledávat, zpracovávat, třídit a dále prezentovat informace. 
 

II. Oprávnění soutěžící 
1. Oprávněnými soutěžícími jsou žákyně a žáci, kteří se po dobu trvání soutěže vzdělávají 

v denním studiu v oborech středních škol, které mají sídlo na území Kraje Vysočina, 
s výjimkou žákyň a žáků nižších ročníků víceletých gymnázií. 

2. Oprávnění soutěžící se mohou zapojit do soutěže, jestliže střední škola, na které 
se vzdělávají, určí kontaktní osobu1. (Dále také čl. III) 

3. Do finále nemohou postoupit rodinní příslušníci členů realizačního týmu2. 
4. Do finále nemohou postoupit ani vítězové z předchozích ročníků soutěže, kteří vyhráli 

dvoutýdenní kurz anglického jazyka. 
5. Finále se dále nebudou moci zúčastnit soutěžící, kteří do něj sice postoupí, ale nedodají 

elektronickou prezentaci zpracovanou v anglickém jazyce a v aplikaci Microsoft 
PowerPoint na téma „Náš kraj mýma očima aneb Vítejte u nás na Vysočině!“ do  
19. 2. 2021 na e-mailovou adresu voborska.d@kr-vysocina.cz (dále také čl. V, body 15  
a 21, a čl. VI). 

 
III. Střední škola a kontaktní osoba 

1. Střední škola, která se rozhodne umožnit svým žákyním a žákům zapojit se do soutěže, 
zajistí zveřejnění informace o vyhlášení soutěže a výzvy k účasti v jednotlivých kolech 
prostřednictvím svých webových stránek a školní nástěnky. (Dále také čl. V, body 
2 a 10). 

2. Kontaktní osoba, kterou určí střední škola, přiděluje soutěžícím přihlašovací jména  
a hesla, která vygeneruje informační systém, a potvrzuje soutěžícím, kteří postoupí 
do finále, jejich příslušnost ke střední škole. (Dále také čl. IV, bod 5, čl. V, bod 17).  

3. Střední školy, které se rozhodnou umožnit svým žákyním a žákům zapojit se do soutěže, 
zašlou od 1. 9. 2020 do 14. 9. 2020, 14.00 hodin na e-mailovou adresu  
voborska.d@kr-vysocina.cz jméno, příjmení, e-mailovou adresu a telefon kontaktní osoby 
a název střední školy. 
 

IV. Přihlášení do soutěže 
1. Soutěžící se mohou do právě probíhajícího ročníku přihlásit pouze jednou. 
2. Soutěžící se přihlašují od 14. 9. 2020, 14.00 hodin do 12. 10. 2020, 14.00 hodin 

prostřednictvím webových stránek soutěže www.ourregion.cz. 
3. Soutěžící uvede požadované údaje do formuláře, který je v anglickém jazyce, 

na www.ourregion.cz. Mezi požadovanými údaji jsou jméno, příjmení, e-mailová adresa,  
a označení třídy, jejíž žákyní nebo žákem je soutěžící a název střední školy. 

4. Informační systém následně pošle přihlašovací jméno a heslo na e-mailovou adresu 
kontaktní osoby a zašle na e-mailovou adresu soutěžícího informaci, že přihlašovací 
jméno a heslo obdrží od kontaktní osoby na své střední škole, od níž si jej osobně 
převezme. 

5. Přihlašovací jméno a heslo používá soutěžící k přihlašování na www.ourregion.cz  
a při komunikaci s realizačním týmem.  
 
 

                                                 
1  Kontaktní osoba je zpravidla vyučující na příslušné střední škole. 
2 Realizační tým tvoří zaměstnanci zařazení do Krajského úřadu Kraje Vysočina, zajišťující realizaci soutěže. 

Administrátorkou soutěže a kontaktní osobou pro střední školy a žáky je Dita Voborská, voborska.d@kr-

 vysocina.cz. 

http://www.ourregion.cz/
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V. Pravidla soutěže 
1. Soutěž je individuální, nejedná se o týmovou soutěž. Každý soutěžící vystupuje sám 

za sebe, samostatně odpovídá na otázky a připravuje si prezentaci. Porušení těchto 
principů řeší realizační tým, důsledkem může být i vyloučení z finále. 

2. V září 2020 bude zveřejněna informace o vyhlášení soutěže v krajských novinách  
a na webových stránkách kraje, dále na webové stránce soutěže www.ourregion.cz  
a na webových stránkách střední školy a školní nástěnce. Spolu s informací  
o vyhlášení soutěže budou na www.ourregion.cz zveřejněny taktéž propozice soutěže. 

3. Soutěž je rozdělena na průběžnou část a finále. 
 

Průběžná část 
4. Průběžná část soutěže zahrnuje 5 kol, která se konají ve dnech 12. 10. 2020,  

2. 11. 2020, 23. 11. 2020, 14. 12. 2020 a 11. 1. 2021.  
5. V každém kole soutěžící odpovídají na 7 otázek a každá otázka má 4 možnosti 

odpovědí, z nichž pouze 1 je správná. 5 otázek je zadáno v českém jazyce a 2 otázky 
v anglickém jazyce. 1 ze 7 otázek může být bonusová.  

6. Správná odpověď na otázku, která není bonusová, je ohodnocena 2 body a bonusová 
otázka je ohodnocena 5 body.  

7. Bodově ohodnocena je rovněž doba, kterou soutěžící potřebuje k odeslání odpovědí, 
a to dle časového pásma vymezeného ve výzvě k účasti v jednotlivých kolech, v němž 
odeslal odpovědi. Časová pásma mohou být vymezena a ohodnocena takto: 
a) mezi 0 a 4 hodiny od začátku kola 4 body, 
b) mezi 4 a 6 hodinami od začátku kola 3 body, 
c) mezi 6 a 8 hodinami od začátku kola 2 body, 
d) mezi 8 a 18 hodinami od začátku kola 1 bodem, 
e) mezi 18 a 72 hodinami od začátku kola 0 body. 

8. Jednotlivá kola začínají zpravidla v pondělí v 14.00 hodin a končí zpravidla ve čtvrtek 
v 14.00 hodin, 72 hodin od výzvy. 

9. Soutěžící se po začátku kola přihlásí na webových stránkách soutěže www.ourregion.cz, 
označí odpovědi na otázky, které pokládá za správné, a odešle je do informačního 
systému. Odpovědi lze odeslat jenom jednou. 

10. O konání jednotlivých kol informuje soutěžící realizační tým prostřednictvím webových 
stránek soutěže www.ourregion.cz a střední škola prostřednictvím svých webových 
stránek a školní nástěnky.  

11. Po skončení jednotlivých kol realizační tým zveřejní otázky a správné odpovědi 
na www.ourregion.cz a z informačního systému bude odeslán na e-mailovou adresu 
soutěžícího počet bodů získaných v právě ukončeném kole a celkový počet doposud 
získaných bodů.  

 
Postup do finále 

12. Do finále soutěže postoupí 30 soutěžících, kteří dosáhli v průběžné části nejvyššího 
celkového počtu bodů. V případě rovnosti celkového počtu bodů postoupí do finále 
rovněž soutěžící, kteří dosáhli stejného bodového ohodnocení jako 30. soutěžící.  

13. Realizační tým zašle soutěžícím, kteří postoupili do finále, oznámení na jejich e-mailovou 
adresu. Soutěžící ve lhůtě do 7 dnů od doručení tohoto oznámení potvrdí účast ve finále, 
nebo se z účasti v něm omluví. Potvrzení účasti je podmínkou účasti ve finále.  

14. Pro účely vyhodnocení finále bude soutěžícím stanoveno pořadí v průběžné části dle 
celkového počtu bodů (1. pořadí - nejvyšší celkový počet bodů). Pokud soutěžící 
dosáhnou stejného celkového počtu bodů, bude jim přiřazeno stejné pořadí, a pořadí 
následujícího soutěžícího se zvýší o počet soutěžících se stejným celkovým počtem 
bodů. 

15. Účast soutěžících, kteří postoupili do finále, je podmíněna odesláním elektronické 
prezentace na téma „Náš kraj mýma očima aneb Vítejte u nás na Vysočině!“ zpracované 
v anglickém jazyce a v aplikaci Microsoft PowerPoint do 19. 2. 2021 na e-mailovou 
adresu administrátorky soutěže, tj. voborska.d@kr-vysocina.cz. V případě, že prezentace 

http://www.ourregion.cz/
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má velikost větší než 10 MB, zašle ji soutěžící prostřednictvím webových stránek 
www.uschovna.cz. Prezentace obsahuje maximálně 7 snímků a vystoupení netrvá déle 
než 7 minut. Vystoupení je rovněž v anglickém jazyce. 

 
Finále 

16. Finále se bude konat v březnu v prostorách Krajského úřadu Kraje Vysočina.  
17. Každý finalista prokáže svou totožnost platným občanským průkazem nebo cestovním 

pasem a odevzdá vyplněný a kontaktní osobou podepsaný formulář „Příslušnost  
ke střední škole“. 

18. Finále je rozděleno na 2 kola. 
19. V 1. finálovém kole soutěžící vyplňují test čítající 20 otázek, které se týkají Kraje 

Vysočina a jsou zadány v anglickém jazyce. Každá otázka má tři možnosti odpovědí,  
z nichž pouze jedna je správná. Vyhodnocení testu zajistí realizační tým.  

20. Do 2. finálového kola postoupí deset nejúspěšnějších finalistů dle počtu správných 
odpovědí. V případě rovnosti bodů (počtu správných odpovědí) rozhodne o pořadí 
soutěžících čas odevzdání testu. Pokud si budou tyto časy taktéž rovny, rozhodne  
o jejich pořadí los. Losování bude probíhat před zahájením 2. finálového kola za účasti 
dotyčných soutěžících a realizačního týmu. 

21. Ve 2. finálovém kole vystoupí deset nejúspěšnějších finalistů se svými elektronickými 
prezentacemi na téma „Náš kraj mýma očima aneb Vítejte u nás na Vysočině!“ 
vytvořenými v anglickém jazyce a v aplikaci Microsoft PowerPoint. Vystoupení je rovněž 
v anglickém jazyce. Splnění parametrů prezentace hodnotí realizační tým. Technickou 
úroveň prezentace, výkon soutěžícího a celkový dojem hodnotí odborní hodnotitelé  
a vybraní nepostupující finalisté.  

22. V případě, že mezi nepostupujícími finalisty bude více než jeden finalista ze stejné 
střední školy, bude v podrobných pravidlech stanoveno jejich zastoupení mezi 
hodnotiteli. Hodnotiteli nebudou nepostupující finalisté, jestliže finalista ze stejné střední 
školy bude mezi deseti nejúspěšnějšími soutěžícími.  

23. Z vystoupení finalistů je zajištěn online přenos.  
 

Vyhodnocení finále 
24. Po vystoupení finalistů udělí každý hodnotitel bodové hodnocení do hodnotitelské 

tabulky. Pořadí od 1. do 10. místa ve 2. finálovém kole se určí součty hodnocení všech 
hodnotitelů (1. místo - nejnižší bodový součet). Podrobná pravidla budou hodnotitelům 
sdělena v den konání finále. 

25. Pořadí od 1. do 10. místa se určí jako prostý součet umístění z průběžné části,  
1. a 2. finálového kola. V každém z těchto tří dílčích výstupů obdrží finalista hodnocení 
od 1 do 10 (1 - nejúspěšnější). Do výsledného bodového hodnocení budou výsledky  
1. a 2. finálového kola započteny s dvojnásobnou váhou než výsledky z průběžné části 
soutěže. Pořadí bude stanoveno od nejnižšího (1. místo) k nejvyššímu (10. místo) počtu 
bodů.  

26. Pořadí na 11. až 30. místě se určí jako prostý součet umístění z průběžné části  
a 1. finálového kola. V každém z těchto dvou dílčích výstupů obdrží finalista hodnocení 
od 1 do 20 (1 - nejúspěšnější). Pořadí bude stanoveno od nejnižšího (11. místo)  
k nejvyššímu (30. místo) počtu bodů. 

27. V případě rovnosti součtu umístění rozhoduje umístění z 1. finálového kola. 
28. Pro všechny finalisty budou připraveny věcné dary: 

a) 1. - 3. místo dvoutýdenní kurz anglického jazyka, 
b) 4. - 5. místo notebook, 
c) od 6. místa věcné dary v hodnotě do 2 000 Kč. 

29. Předání darů finalistům proběhne v rámci slavnostního vyhlášení výsledků finále. 
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VI. Doprovodná aktivita soutěže 
1. Doprovodnou aktivitou soutěže je „Hlasování o nejzdařilejší prezentaci“. Do doprovodné 

aktivity se mohou zapojit finalisté se svými prezentacemi vytvořenými v souladu 
s propozicemi a zaslanými do 19. 2. 2021 spolu s výslovným souhlasem finalisty s jejich 
uveřejněním na webových stránkách soutěže www.ourregion.cz, kde budou  
od 24. 2. 2021, 14.00 hodin do 3. 3. 2021, 14.00 hodin vyvěšeny a kde bude probíhat 
hlasování. Účast v hlasování není pro finalisty povinná a výsledek hlasování neovlivní 
pořadí finalistů ve finále. 

2. Hlasující může hlasovat pouze jednou. V rámci tohoto hlasování může dát svůj hlas 
nejvýše třem různým prezentacím. Z důvodu zvýšení objektivity je počet hlasování 
z jedné IP adresy omezen na 10 denně. Z jedné e-mailové adresy lze hlasovat jenom 
jednou. 

3. Vítězové doprovodné aktivity jsou 3 finalisté, jejichž prezentace obdržely nejvyšší počet 
hlasů. 

4. Vítězové doprovodné aktivity obdrží knižní publikace. 
5. Předání knižních publikací vítězům doprovodné aktivity proběhne v rámci slavnostního 

vyhlášení výsledků finále. 
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