
  

Pravidla YOUTUBE soutěže 
 

- Pořadatel soutěže:  
SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace,  

se sídlem Plzeň, Dominikánská 4, úsek ředitele (dále jen SITMP, nebo pořadatel či vyhlašovatel 

soutěže) 

- Cíl soutěže 

o Podpora zájmu o studium na SŠ, podpora kariérových poradců 

 

- Předmět soutěže 

- Předmětem soutěže je natočení krátkého YOUTUBE videa (parametry videa blíže 

specifikovány těmito pravidly)  

- Cílem videa je propagace SŠ mezi žáky základních škol. 

- Video musí být natočeno žáky, nebo pedagogy střední školy   - dále jen soutěžící střední 

škola, nebo SŠ, která se do soutěže přihlásí.  

- Do soutěže se lze přihlásit vyplněním registračního formuláře na webových stránkách 

www.posvitsinabudoucnost.cz.  

Předmět soutěže v bodech: 

o Registrace střední školy do Youtube soutěže 

o Uspořádání školního kola, natočení propagačních videí o škole a vyhodnocení 

nejlepšího videa dané SŠ 

o Zaslání nejlepšího videa dané SŠ do krajského kola YOUTUBE soutěže 

o Vyhodnocení a vyhlášení vítězného videa krajského kola soutěže 

 

- Pro koho je soutěž určena 

o Soutěž je určena všem žákům a pedagogům z registrovaných středních škol 

v Plzeňském kraji 

 

- Kontaktní osoba vyhlašovatele soutěže  

o Anna Čudáková, cudakova@plzen.eu, 702 118 694, Dominikánská 9, Plzeň 

 

- Termín soutěže 

o 25. 6. 2018 – 9. 11. 2018 

 

- Postup v soutěži 

o Kontaktní osoba soutěžící střední školy je povinna do 15. 9. 2018 registrovat svou SŠ 

na stránkách posvitsinabudoucnost.cz  

o Po registraci školy obdrží kontaktní osoba SŠ emailem podklady k vyhlášení školního 

kola na své SŠ. 

o Kontaktní osoba SŠ vyhlásí školní kolo YOUTUBE soutěže a určí termín a uložiště, kam 

musí žáci nebo pedagogové své video o škole odevzdat. 

o Škola nejpozději do 25. 10. 2018 vyhodnotí jedno nejlepší video za svou školu  
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o Nejpozději do 31. 10. 2018 je nutné odeslat jedno nejlepší video za svou školu do 

krajského kola soutěže pomocí úschovny (uschovna.cz) na email cudakova@plzen.eu 

s následujícími údaji: 

 Název školy 

 Jména autorů videa 

 Souhlas autorů a osob vyskytujících se ve videu se zveřejněním videa 

o 9. 11. 2018 v rámci festivalu vzdělávání a práce Posviť si na budoucnost, proběhne 

vyhlášení a ocenění autorů nejlepšího videa. 

 

- Kritéria videa 

o Maximální délka 90 vteřin 

o Propagační video školy 

o Video by mělo obsahovat odpovědi na otázky 

 Proč jít studovat k nám? 

 Co nás škola naučila? 

 Kam nás škola vede? 

o Všechny přihlášená videa budou uveřejněna na youtube kanálu 

Posvitsinabudoucnost 

 

- Vyhodnocení soutěže, ceny 

o Hodnotící komise bude hodnotit všechny videa na bodové škále 1-5 (5 nejlepší) dle 

těchto kritérií 

 Originalita 

 Informačně přínosné pro zájemce školy 

 Spolupráce na vzniku s ostatními studenty 

 Odpovědi na zadané otázky 

 Celkový dojem 

o Vítězem bude video, které získá nejvíce bodů.  

  

- Vyhlášení výsledků 

o 9. 11. 2018 proběhne vyhlášení výsledků v rámci festivalu vzdělávání a práce Posviť si 

na budoucnost.  

o Přesný harmonogram vyhodnocení bude: 

  uveřejněn nejpozději 1. 11. 2018 na webových stránkách 

www.posvitsinabudoucnost.cz  

  odeslán na email registrovaných soutěžících škol 

o Soutěžící škola souhlasí s natáčením a fotografováním svých zástupců, tedy autorů a 

pedagogů dané školy, kteří budou v soutěži školu reprezentovat, za účelem tvorby 

video a foto záznamu pro SITMP, který bude využíván zejména pro propagační účely 

SITMP, přístupného na webových stránkách www.posvitsinabudoucnost.cz a 

https://smartedu.plzen.eu, či jinak veřejně šířeného jako informační materiál. Za 

úkony související s natáčením a fotografováním nepožaduje žádnou finanční 

odměnu. 
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o Soutěžící škola je srozuměna a souhlasí s tím, že v případě výhry může být jejich 

identita v podobě název školy, jméno a příjmení autorů videa zveřejněna na 

internetu, případně v televizním vysílání, a že kontaktní údaje výherců mohou být 

poskytnuty spolupořadateli Soutěže pro účely zaslání/předání ceny. 

 

- Složení hodnotící komise 

o Hodnotící komise bude složena ze zástupců SITMP, Regionální hospodářské komory 

PK, Info Kariéry a Úřadu práce – krajské pobočky v Plzni. 

 

- Registrace 

o SŠ se mohou prostřednictví svých zástupců registrovat do 15. 9. 2018 

o SŠ musí být z území Plzeňského kraje 

o Registrující svojí registrací souhlasí se zněním pravidel této soutěže 

o Registraci je možná pomocí registračního formuláře a stránkách 

posvitsinabudoucnost.cz 

 

- Poznámka 

o Soutěžící škola poskytuje pořadateli nevýhradní licenci k užití videí k propagaci 

pořadatel soutěže a soutěže samé. Soutěžící souhlasí s publikováním zaslaného videa 

v rámci soutěže bez nároků na honorář. Licence k užití videí se poskytuje bez 

časového a teritoriálního mezení. U každého takové videa se organizátor soutěže 

zavazuje uveřejnit název školy, jméno a příjmení autora videa tam, kde je to 

technicky možné a propagovat tak autorovu tvorbu. 

o Soutěžící uděluje organizátorovi souhlas se zpracováním zaslaných osobních údajů 

pro účely organizace YOUTUBE soutěže včetně jejich zveřejnění, to vše v souladu se 

zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO 

PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 

o Soutěžící škola prohlašuje, že autorem přihlášeného videa je student, pedagog nebo 

tým složený ze studentů a pedagogů dané školy a že má práva k výkonu majetkových 

autorských práv, opravňujících jej k účasti v soutěži se všemi právy a povinnostmi s 

tím spojenými. Dále soutěžící škola prohlašuje, že má udělen souhlas s užitím videa 

od osob, které jsou případně zachyceny na videu nebo jejichž osobnostních práv by 

se mohlo video dotýkat.  

o Pořadatel si vyhrazuje právo změnit podmínky této soutěže nebo ji zrušit. Na výhru v 

soutěži není právní nárok. Pořadatel může rozhodnout o případném nezveřejnění 

přihlášených videí nebo o jejich vyřazení ze soutěže, případně učinit v rámci soutěže 

jiná vhodná organizační opatření (především jedná-li se o videa pohoršující nebo 

neetické, nebo pokud mu to ukládá právní předpis). 

 


