
 

Vážená paní ředitelko / Vážený pane řediteli, 

dovolujeme si Vás informovat o soutěži pro studenty středních škol Plzeňského kraje a 
zároveň přizvat Vaši školu k účasti. 

V rámci festivalu vzdělávání a práce – Posviť si na budoucnost,  
který proběhne 9. – 10. listopadu 2018 již podruhé v DEPO – Plzeň, vyhlašujeme 

YouTube soutěž  

pro studenty středních škol v Plzeňském kraji: 

„Natoč originální video o své škole a vyhraj skvělé ceny!“ 

 

● Registrace školy (zdarma) možná od 25. 6. do 15. 9. 2018 - na webových stránkách: 
www.posvitsinabudoucnost.cz. 

● Registraci zajišťuje vedení školy. 

● Při registraci je nutné souhlasit s podmínkami soutěže i se zveřejněním zaslaného 
videa na webu, facebookových stránkách a YouTube kanále POSVIŤ SI. 

● Informace o soutěži škola vyvěsí na web nebo Facebook školy, nebo jinou formou 
informuje své studenty o této soutěži. 

● Letáky s instrukcemi pro studenty je možno vytisknout – viz příloha, popř. dodáme 
plakátek (kontakt: Anna Čudáková, cudakova@plzen.eu, 702 118 694). 

● Studenti dodají svá hotová videa škole do 15. 10. 2018. 

● Škola sama sestaví porotu a vybere dle daných kritérií pouze JEDNO video, které ji 

bude reprezentovat v krajském kole. 

● Video (spolu se souhlasem účastníků ke zveřejnění) zašle škola do 30. 10. 2018 

na email: posvitsinabudoucnost@gmail.cz. 

● V krajském kole videa zhodnotí odborná porota a 9. 11. 2018 bude na festivalu 
slavnostně vyhlášeno a oceněno nejlepší video. 

  

Proč by se měla škola zapojit? 

● Zviditelníte Vaši školu. 

● Video bude zveřejněno na facebookových stránkách, na webových stránkách a 
na YouTube kanále Posviť si na budoucnost. 

● Poskytnete pohled na školu přímo očima studentů. 

● Pomůžete mladším žákům při rozhodování, kam na školu. 

● Účast studentů v soutěži může pomoci rozvíjet jejich kariérové, podnikavé i ICT 
kompetence. 

  

Kritéria soutěže: 

Téma: Škola očima studentů 

Rozsah: max. 1,5 minut (90 sekund) 

Formát videa: MOV / .MPEG4 / .MP4 / .AVI / .WMV / .MPEGPS / .FLV / 3GPP/ WebM / 

DNxHR / ProRes / CineForm / HEVC (h265) 

http://www.posvitsinabudoucnost.cz/
http://www.posvitsinabudoucnost.cz/
http://www.posvitsinabudoucnost.cz/
http://www.posvitsinabudoucnost.cz/
mailto:posvitsinabudoucnost@gmail.cz


 

Obsah (struktura): 3 otázky, na které má video odpovědět! 

1. Proč jít studovat k nám? 

2. Co nás škola naučila, jaké kompetence nám rozvinula? 

3. Kam nás škola vede? (Možnosti uplatnění. Zajímavé cesty absolventů.) 

 

Hodnotí se: 

● Obsah – přítomnost odpovědí na 3 uvedené otázky (detailněji rozebrány níže) 
● Originalita 
● Informační přínos pro zájemce o studium na škole 
● Spolupráce s ostatními studenty na vzniku videa 
● Celkový dojem 
● Zahrnutí profilu absolventa, kompetencí 

 

Podmínky účasti: 

● Autor videa musí být žákem školy, kterou natáčí. 
● Uvedení autorství a názvu školy ve videu. 
● Všichni účastníci (autoři videa a účinkující) i škola musí vyjádřit souhlas k natočení 

videa i s jeho zveřejněním (přiložit dokument k videu) – formulář naleznete ke stažení 
na www.posvitsinabudoucnost.cz. 

● Omezení: Video nesmí obsahovat vulgární, asociální, nevhodné a násilné scény. Musí 

být veřejně publikovatelné. 
 

Výhra: Prvních 5 výherců (autorů) bude oceněno hodnotnými cenami. 

 

Detailní kritéria hodnocení obsahu videa: 

1. Proč jít studovat k nám? 

 Proč jsi šel zrovna na tuhle školu ty? 

 Splnila škola tvá očekávání? 

 Překvapilo tě něco na tvé škole? 

 Čím se liší tvá škola od těch ostatních? 

 V čem vidíš její přínosnos pro tebe? 
2. Co nás škola naučila? 

 Jaký předmět je pro tebe ten nejzajímavější a proč? 

 Co umíš díky tomuto předmětu? 

 Jaké znalosti a dovednosti myslíš, že budeš používat v budoucnosti a proč? 

 Jaké kompetence u tebe škola rozvinula? (viz popis kompetencí níže) 
3. Kam nás škola vede? 

 Znáš nějakého absolventa, který dokončil tvou školu a má teď nějakou zajímavou 
pozici/práci? Zkus ho stručně představit. 

 Jaký je profil absolventa tvojí školy? 

 Jaké jsou u vás možnosti praxí a stáží? 

 Kam chceš jít po maturitě a jak ti v tom škola pomáhá? 

 
DOPORUČENÍ: Čím více otázek bude ve videu zodpovězeno, tím je větší šance 
na výhru! (Zodpoví-li také červené otázky – šance na výhru je větší!). 
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Kontaktní osoby: Anna Čudáková, cudakova@plzen.eu , 702 118 694 – SITMP 
Jana Slezáková: slezakova@infokariera.cz, 773 876 766, KCVJŠ- Info Kariéra 
KOMPETENCE: (dle NSP.CZ) 

 
Odborné kompetence: soubor odborných požadavků (teoretických znalostí, 

praktických dovedností) potřebných pro výkon povolání. (Např. znalosti online 
marketingu, ošetřovatelské dovednosti, finanční účetnictví, čtení technické 
dokumentace apod.) 
 
Obecné dovednosti: soubor obecných požadavků potřebných pro kvalitní výkon 

práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. 

 Počítačová způsobilost 

 Způsobilost k řízení osobního automobilu 

 Numerická způsobilost 

 Ekonomické povědomí 

 Právní povědomí 

 Jazyková způsobilost v češtině 

 Jazyková způsobilost v angličtině 

 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 

Měkké kompetence: soubor požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce, které 

nejsou závislé na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. 

1. Efektivní komunikace 
2. Kooperace (spolupráce) 
3. Kreativita 
4. Flexibilita 
5. Uspokojování zákaznických potřeb 
6. Výkonnost 
7. Samostatnost 
8. Řešení problémů 
9. Plánování a organizovaní práce 
10. Celoživotní učení 
11. Aktivní přístup 
12. Zvládání zátěže 
13. Objevování a orientace v informacích 
14. Vedení lidí 
15. Ovlivňování ostatních 
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