Pravidla finále 10. ročníku soutěže S Vysočinou do Evropy
Finále
1. Finále se bude konat 13. 3. 2019 v prostorách Krajského úřadu Kraje Vysočina.
2. Každý finalista prokáže svou totožnost platným občanským průkazem nebo cestovním pasem
a odevzdá vyplněný a kontaktní osobou podepsaný formulář „Příslušnost ke střední škole“.
3. Finále je rozděleno na 2 kola.
4. V 1. finálovém kole soutěžící vyplňují test čítající 20 otázek, které se týkají Kraje Vysočina a jsou
zadány v anglickém jazyce. Každá otázka má tři možnosti odpovědí, z nichž pouze jedna je
správná. Vyhodnocení testu zajistí realizační tým.
5. Do 2. finálového kola postoupí deset nejúspěšnějších finalistů dle počtu správných odpovědí.
V případě rovnosti bodů (počtu správných odpovědí) rozhodne o pořadí soutěžících čas odevzdání
testu. Pokud si budou tyto časy taktéž rovny, rozhodne o jejich pořadí los. Losování bude probíhat
před zahájením 2. finálového kola za účasti dotyčných soutěžících a realizačního týmu.
6. Ve 2. finálovém kole vystoupí deset nejúspěšnějších finalistů se svými elektronickými
prezentacemi na téma „Vysočina zvědavými očima“ vytvořenými v anglickém jazyce
a v aplikaci Microsoft PowerPoint. Vystoupení je rovněž v anglickém jazyce. Splnění parametrů
prezentace hodnotí realizační tým. Technickou úroveň prezentace, výkon soutěžícího a celkový
dojem hodnotí odborní hodnotitelé a vybraní nepostupující finalisté.
7. V případě, že mezi nepostupujícími finalisty bude více než jeden finalista ze stejné střední školy,
bude v podrobných pravidlech stanoveno jejich zastoupení mezi hodnotiteli. Hodnotiteli nebudou
nepostupující finalisté, jestliže finalista ze stejné střední školy bude mezi deseti nejúspěšnějšími
soutěžícími.
8. Z vystoupení finalistů je zajištěn online přenos.

Vyhodnocení finále
9. Po vystoupení finalistů udělí každý hodnotitel bodové hodnocení do hodnotitelské tabulky. Pořadí
od 1. do 10. místa ve 2. finálovém kole se určí součty hodnocení všech hodnotitelů
(1. místo - nejnižší bodový součet). Podrobná pravidla budou hodnotitelům sdělena v den konání
finále, tedy 13. 3. 2019.
10. Pořadí od 1. do 10. místa se určí jako prostý součet umístění z průběžné části,
1. a 2. finálového kola. V každém z těchto tří dílčích výstupů obdrží finalista hodnocení od 1 do 10
(1 - nejúspěšnější). Do výsledného bodového hodnocení budou výsledky 1. a 2. finálového kola
započteny s dvojnásobnou váhou než výsledky z průběžné části soutěže. Pořadí bude stanoveno
od nejnižšího (1. místo) k nejvyššímu (10. místo) počtu bodů.
11. Pořadí na 11. až 30. místě se určí jako prostý součet umístění z průběžné části a 1. finálového
kola. V každém z těchto dvou dílčích výstupů obdrží finalista hodnocení od 1 do 20
(1 - nejúspěšnější). Pořadí bude stanoveno od nejnižšího (11. místo) k nejvyššímu (30. místo)
počtu bodů.
12. V případě rovnosti součtu umístění rozhoduje umístění z 1. finálového kola.

13. Pro všechny finalisty budou připraveny věcné dary:
1. - 3. místo dvoutýdenní kurz anglického jazyka ve Velké Británii,
4. - 5. místo notebook,
od 6. místa věcné dary v hodnotě do 2 000 Kč.
14. Předání darů finalistům proběhne v rámci slavnostního vyhlášení výsledků finále.

