Soutěž S Vysočinou bezpečně na Internetu
Pracovní skupina pro elektronickou bezpečnost, která působí na Krajském úřadě Kraje Vysočina,
pořádá, pod záštitou hejtmana MUDr. Jiřího Běhounka, soutěž pro žáky základních a středních škol
v Kraji Vysočina.
I. Cíl soutěže
Hlavním cílem soutěže je prevence v oblasti používání informačních technologií a ve využívání
Internetu, sociálních sítí, apod.
II. Oprávnění soutěžící
Soutěž je určena pro jednotlivce. Oprávněnými soutěžícími ( dále jen soutěžícími) jsou žáci, kteří se
po celou dobu trvání soutěže vzdělávají v denním studiu na:
A) základních školách + odpovídajícím stupni víceletých gymnázií1
B) středních školách,
které mají sídlo na území Kraje Vysočina.
III. Pravidla pro přihlášení do soutěže
1. Každý soutěžící se může do aktuálního ročníku soutěže přihlásit pouze jednou.
2. Přihlášení do soutěže probíhá prostřednictvím Internetu na webové stránce www.krvysocina.cz/bezpecnenanetu.
3. Soutěžící se může přihlásit do soutěže od 9. 9. 2013, 9.00 hodin do 13. 10. 2013 do 9.00
hodin.
4. Soutěžící vyplní přihlašovací formulář na webové stránce. Požadované údaje jsou: jméno a
příjmení, název střední/ základní školy, označení třídy, e-mailová adresa soutěžícího pro
zpětnou vazbu. Soutěžící si zvolí kategorii, ve které bude soutěžit – A) základní školy +
odpovídající stupně víceletých gymnázií, B) střední školy. Zvolí si své uživatelské jméno a
heslo.
IV. Pravidla soutěže
1. Soutěž je složena z průběžné části (3 kola v období říjen 2013 – prosinec 2013) a finálové
části (11. 2. 2014).
2. Otázky jsou rozděleny do 2 kategorií. Kategorie základních škol a odpovídající stupeň víceletý
ch gymnázií (A) a kategorie středních škol (B).
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Soutěže se mohou zúčastnit i žáci prvního stupně základních škol.

3. 14. 10. 2013 bude zahájena průběžná část soutěže. Ve stanovených termínech bude na
www.kr-vysocina.cz/bezpecnenanetu zveřejněna výzva k soutěžnímu kolu, a to konkrétně ve
dnech 14. 10., 11. 11. a 9.12. Vždy ve 14.00 hod.
4. Každé kolo soutěže zahrnuje 5 otázek. Ke každé otázce jsou 3 možné odpovědi a), b), c), z
nichž pouze 1 odpověď je správná.
5. Správná odpověď u otázky je ohodnocena 2 body.
6. Ve výzvě je současně uveden přesný termín uzávěrky pro odeslání odpovědí (zpravidla 2 dny
= 48 hodin, tedy následující středu ve 14.00).
7. Soutěžící se přihlásí na webové stránky soutěže, vyznačí správné odpovědi u jednotlivých
otázek a své odpovědi potvrdí tlačítkem ODESLAT. Odeslání lze provést pouze jednou a
oprava není možná.
8. Hodnocena je rovněž doba, kterou soutěžící potřebuje na odeslání odpovědi. Jakmile
soutěžící otevře soutěžní otázky, začne mu běžet čas. Jakmile potvrdí své odpovědi tlačítkem
ODESLAT, čas se počítat přestane. Ze všech soutěžících, kteří odpoví správně na všechny
otázky v daném kole, se vytvoří pořadí. Nejúspěšnější soutěžící na prvním místě získá 5 bodů
soutěžící na druhém místě 4 body, soutěžící na třetím místě 3 body, soutěžící na čtvrtém
místě 2 body a soutěžící na pátém místě 1 bod.
9. Otázky a správné odpovědi z uzavřených kol budou zveřejňovány na www.krvysocina.cz/bezpecnenanetu.
10. Po uzávěrce každého kola se každému soutěžícímu po přihlášení objeví počet bodů získaných
v posledním kole a celkový počet bodů získaných od prvního kola soutěže.
11. Po skončení průběžné části soutěže bude 5 nejlepších studentů z kategorie ZŠ a nejlepších 5
studentů z kategorie SŠ prostřednictvím kontaktního e-mailu pozváno do finálové části
soutěže.
12. Kritérium pro postup do finálové části je počet dosažených bodů (rozhoduje vyšší počet
bodů). V případě rovnosti bodů na 5. a dalších místech budou do finálové části pozváni
rovněž soutěžící, kteří dosáhnou stejného bodového hodnocení, jaké dosáhl 5. soutěžící.
13. Soutěžící budou o postupu do finále a o výsledcích průběžné části soutěže informováni
nejpozději 16. 12.2013.
14. Do 15. 1. 2014 odešlou všichni finalisté prostřednictvím www……. Název a krátký popis své
Závěrečné projektové práce na téma Elektronická bezpečnost. Formát projektové práce je
volný (ppt prezentace, plakát, komiks, webová stránka, scénka, apod.)
15. Finálová část proběhne dne 11. 2. 2014 v Kongresovém sále krajského úřadu Kraje Vysočina v
Jihlavě. Soutěží zde představí svoji Závěrečnou projektovou práci. Časový limit na představení
projektu je 15 minut.
16. Hodnocení projektu bude provádět Pracovní skupina elektronické bezpečnosti, která působí
na Krajském úřadě Kraje Vysočina. Hodnotit se bude kvalita zpracování, originalita, obsah a
úroveň prezentace soutěžících. Za projekt může soutěžící získat maximálně 30 bodů.
17. Pořadí na prvních 5 místech v každé kategorii se určí jako prostý součet umístění z průběžné
části soutěže a z finálové části soutěže.
18. Pro všechny Soutěžící ve finálové části budou připraveny věcné dary.

19. Předání darů Soutěžícím proběhne po skončení finále dne 11. 2. 2014 v kongresovém sále
kraje.
20. Závěrečné projektové práce budou zveřejněny na www.kr-vysocina.cz/ebezpecnost.
21. Přihlášením do soutěže autor uděluje licenci k zveřejnění díla Kraji Vysočina, se sídlem v
Jihlavě, Žižkova 57, IČO 70890749 (dále jen „kraj“). Kraj je oprávněn dílo zveřejnit na
webových stránkách kraje. Licence je poskytnuta jako nevýhradní a je poskytnuta bezplatně.
Územní rozsah licence je neomezený. Kraj není povinen licenci využít. Licence je poskytnuta
na dobu trvání majetkových práv k dílu.

