
 
    

 

 

 

 
ORGANIZACE SOUTĚŽE 

Kdy: ve středu 4. listopadu 2015                                                                                                     
Kde: v prostorách Gymnázia a SOŠ, Cihelní 410, Frýdek-Místek                                                     
Začátek soutěže: v 8:30 hod.                                                                                             
Prezence účastníků: v přízemí bloku A u BUFETU 

od 7:30 hod. do 8:00 hod.  
(Soutěžícím žákům bude proplaceno jízdné.) 

Doba trvání soutěže: od 8:30 hod. do 11:00 hod.                                                                     
Doprovodný program: od 11:00 hod. v učebnách odborných předmětů 

 
JAK SE PŘIHLÁSIT? 

Soutěžící jsou do soutěže přihlašováni prostřednictvím své školy. Přihlášku doručte nejpozději do 16. října 2015 
mailem na adresu skola@gsos.cz. V přihlášce je nutné uvést identifikační údaje školy, čitelně jména a příjmení 
soutěžících, mail.  Na tento mail pak budou po soutěži odeslány výsledky.  
 

PRAVIDLA SOUTĚŽE 
Jednotliví žáci nejdříve řeší samostatně sadu úloh formou testu. Řešení úloh opraví odborná komise. Žáci jako 

tým pak předvedou svou připravenou prezentaci na téma NEJVÝZNAMNĚJŠÍ UDÁLOSTI V NAŠÍ OBCI 

V POSLEDNÍCH 5 LETECH. Za tuto část soutěže obdrží každý člen týmu stejný počet bodů. Prezentace se bude 

týkat nejzajímavějších aktivit v oblastech kultury, sportu, rozvoje občanské vybavenosti a veřejného života 

obce v letech 2011-2015.  Prezentace zašlete do 23. října 2015 elektronicky na adresu skola@gsos.cz (z důvodu 

technické přípravy soutěže). Slavnostní vyhodnocení proběhne v den soutěže – budou vyhlášeny výsledky 

jednotlivců (součet bodů za prezentaci a test). 

    

POŽADAVKY NA PROVEDENÍ PREZENTACE 

Maximální doba předvedení prezentace před komisí je 10 minut. 

Formát prezentace: Microsoft PowerPoint nebo kompatibilní (OpenOffice, LibreOffice), prezentace musí být 

v některém z formátů ppt, pps, pptx, ppsx. Vlastní prezentace bude probíhat v Microsoft PowerPoint. 

Všechny obrázky, zvuky, případně filmy musí být vlastní tvorbou. Pokud budou použity multimediální externí 

zdroje (videa a zvuky), důrazně doporučujeme je přiložit ve formě samostatných souborů k vlastní prezentaci. 

Neposílejte, prosím, prezentace ve formě videa – tyto budou ze soutěže automaticky vyřazeny. 

Velikost textu: Prezentace se bude promítat na plátno o velikost cca 2x2 m, tomu je třeba přizpůsobit velikost 

a barvu písma. Hodnotí se čitelnost textů. 

Estetické hledisko: Prezentace budou hodnoceny i z hlediska estetického (použití vhodných barev, rozmístění 

objektů na snímcích, kvalita obrázků, vhodné přechody snímků, vhodné animace a podobně). 

 
CENY                                                                                                                                          
Každý účastník soutěže obdrží malou odměnu a diplom za účast, nejlepší jednotlivci věcnou odměnu a vítěz 

putovní pohár ředitele G a SOŠ. 
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