Příloha

Plán soutěže „Poznej Vysočinu“

-

Soutěž proběhne pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího
Běhounka od února do března 2017 ve dvou kolech.

-

Soutěže se mohou zúčastnit všechny třídy druhého stupně základních škol a
víceletých gymnázií v Kraji Vysočina.

-

Cílem soutěže je zvýšit povědomí žáků základních škol o Kraji Vysočina

-

Přihlášky do soutěže formou krátkého e-mailu zasílají školy nejpozději
do 31. prosince 2016 na e-mailovou adresu svobodova.k@kr-vysocina.cz.
Každá škola zašle jednu přihlášku. V přihlášce uvede jméno školy a kontaktní
údaje na osobu, která bude pověřená organizací soutěže v dané škole.

První kolo soutěže:
-

Soutěžní otázky do prvního kola spolu se správnými odpověďmi budou
zaslány osobě pověřené organizací soutěže v dané škole elektronickou
formou dne 1. února 2017.

-

První kolo soutěže proběhne na všech školách v Kraji Vysočina
v termínu od 1. – 28. února 2017, v tomto období jednotliví vyučující zadají
v rámci jedné vyučovací hodiny dle svého výběru žákům test.

-

Časový limit testu je stanoven na 45 minut.

-

Celkový počet otázek je stanoven na 25.

-

Otázky budou obodovány dle stupně obtížnosti od 1 – 5 bodů, za špatnou
odpověď se body neodečítají.

-

Hodnocení provádí jednotliví vyučující, škola nominuje jednoho nejlepšího
žáka a jednu nejlepší žákyni (2 výherce), kteří reprezentují školu v druhém
kole soutěže.

-

V případě, že více soutěžících dosáhne stejného počtu bodů, rozhodne o
vítězi čas odevzdání testu.

-

Školy zašlou jména vítězů na e-mailovou adresu: svobodova.k@krvysocina.cz nejpozději do 1. března 2017.

Příloha
Druhé kolo soutěže:
-

Druhé kolo proběhne dne 17. března 2017 na Krajském úřadě Kraje
Vysočina, Žižkova 57 v Jihlavě.

-

První tři výherci soutěže obdrží hodnotné věcné ceny.

-

Čtyřicet výherců soutěže se zúčastní dvoudenní návštěvy Prahy spojené se
zajímavým kulturním programem.

Přehled aktivit

Časový harmonogram

Registrace do soutěže

do 31. prosince 2016

Distribuce otázek a správných odpovědí do škol

1. února 2017

První kolo soutěže

1. – 28. února 2017

Nominace jednoho žáka a jedné žákyně za školu

do 1. března 2017

Druhé kolo soutěže

17. března 2017

Exkurze do hlavního města Prahy

19. – 20. května 2017

Kontaktní osoby :
Kateřina Svobodová, odbor sekretariátu hejtmana
e-mail: svobodova.k@kr-vysocina.cz, tel. 564 602 152, 724 650 156
Regina Říhová, odbor sekretariátu hejtmana
e-mail: rihova.r@kr-vysocina.cz, tel. 564 602 145, 724 650 248

