Program finále 10. ročníku soutěže S Vysočinou do Evropy
13. 3. 2019
kongresový sál, Krajský úřad Kraje Vysočina
8.30 - 9.00

Prezence finalistů

Finalisté prokáží svou totožnost platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Dále
odevzdají vyplněný a kontaktní osobou podepsaný formulář „Příslušnost ke střední škole“ a obdrží
soutěžní číslo, pod nímž budou vystupovat po celé finále.

9.00 - 9.25

Slavnostní zahájení

Zástupci Kraje Vysočina přivítají finalisty, hlavní partneři soutěže Kooperativa, a.s., Vienna
Insurance Group a NET4GAS, s.r.o. představí svou činnost a vítězové 9. ročníku se ohlédnou za
výhrou - dvoutýdenním kurzem anglického jazyka ve Velké Británii.

9.25 - 9.30

Seznámení soutěžících s průběhem finále

Moderátoři soutěže seznámí finalisty s programem, pravidly a technickými a organizačními
informacemi, které se týkají finále.

9.30 - 10.00

1. finálové kolo

Finalisté 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. Hodnocena je
nejen správnost odpovědí, ale také doba potřebná k vyplnění testu. Hodnocení 1. finálového kola
neovlivňují výsledky dosažené v průběžné části soutěže.

10.00 - 11.30 Vyhodnocení výsledků 1. finálového kola
Probíhá vyhodnocení testů. Pro finalisty je připraven zábavný program v zasedací místnosti
B 3.16.

11.30 - 11.45 Seznámení s výsledky 1. finálového kola
Moderátoři soutěže oznámí jména deseti finalistů postupujících do 2. finálového kola a finalistů, kteří
je spolu se zástupcem Kraje Vysočina, zástupkyní odborné veřejnosti a vítězi 9. ročníku soutěže

budou hodnotit. Postupující finalisté si vylosují pořadí svého vystoupení a moderátoři je seznámí
s pravidly hodnocení.

11.45 - 13.15 2. finálové kolo
Postupující finalisté představí v anglickém jazyce své prezentace na téma „Vysočina zvědavýma
očima“. Hodnotitelé zanesou svá hodnocení do hodnotitelských tabulek. Posuzována je technická
úroveň prezentace, výkon finalistů a celkový dojem. Dodržení parametrů prezentace hodnotí
realizační tým.

13.15 - 14.15 Vyhodnocení výsledků 2. finálového kola
Probíhá vyhodnocení hodnotitelských tabulek a určení výsledného pořadí finalistů. V zasedací
místnosti B 3.15 je připraven raut.

14.15 - 14.45 Slavnostní vyhlášení výsledků finále a předání věcných darů
Výsledky finále jsou slavnostně vyhlášeny a předány věcné dary:
1. - 3. místo
4. - 5. místo
6. - 10. místo
11. - 20. místo
21. a další místo
Doprovodná aktivita soutěže

dvoutýdenní kurz anglického jazyka ve Velké Británii*
notebook
externí disk
powerbanka
sluchátka
Komiksová etiketa (L. Špaček)

* Termín kurzu je pevně stanoven. Jestliže se finalista nebude moci kurzu zúčastnit, bude nabídnut
dalším soutěžícím dle pořadí. Soutěžící, který přijme kurz, vrátí věcný dar pořadateli soutěže.
Pořadatel soutěže zajistí předání daru soutěžícímu, který kurz odmítl.

