S Vysočinou do Evropy
2022
Kraj Vysočina vyhlašuje pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina Mgr. Vítězslava Schreka, MBA,
třináctý ročník soutěže S Vysočinou do Evropy.
Prioritním cílem soutěže je posílit vztah mladých lidí ke Kraji Vysočina jako k rodnému kraji a jako
ke kraji jejich studií, ale zároveň vnímat pozice Kraje Vysočina v evropském kontextu. Soutěž
přispívá k rozvoji odborných a jazykových znalostí a dovedností, digitálních kompetencí, iniciativě,
kreativitě a podnikavosti a schopnosti práce v týmu a prezentaci informací a projektových záměrů.
Cílem je aktivní participace mladých lidí na rozvoji kraje.
Soutěž proběhne v anglickém jazyce a bude dvoukolová - školní + krajské kolo. Soutěž je
určena pro žáky 1. – 4. ročníků středních škol (vč. odpovídajících ročníků víceletých gymnázií)
se sídlem v Kraji Vysočina bez ohledu na zřizovatele, kdy v krajském kole bude soutěžit
dvoučlenný tým z každé zapojené školy.
HARMONOGRAM A PRAVIDLA SOUTĚŽE „S VYSOČINOU DO EVROPY“
Pravidla soutěže a výzva k přihlášení do soutěže bude vyvěšena dne 1. února 2022 na
webových stránkách soutěže (www.ourregion.cz) a zároveň zaslána ředitelům středních škol
v Kraji Vysočina e-mailem, resp. přes portál příspěvkových organizací kraje.
Přihlášky do soutěže formou krátkého e-mailu zasílají školy nejpozději do 7. února 2022 na
Odbor školství, mládeže a sportu Kraje Vysočina (dále jen „OŠMS“) na kontaktní osobu, Bc. Lenku
Sochorovou, e-mail: sochorova.l@kr-vysocina.cz.
Každá škola zašle jednu přihlášku. V přihlášce uvede název školy a kontaktní údaje (jméno, email, telefon) na osobu, která bude pověřená organizací školního kola soutěže.
Soutěžní otázky v anglickém jazyce včetně správných odpovědí pro obě kola zajistí OŠMS.
Soutěžní otázky vč. správných odpovědí pro školní kolo budou zaslány kontaktní osobě
pověřené organizací soutěže v dané škole elektronickou formou dne 9. února 2022.
Školní kolo:
Školní kolo proběhne na zapojených školách nejpozději do 4. března 2022.
Každá zapojená SŠ zadá v libovolném termínu a čase rozřazovací test v papírové formě.
Test = Soutěžní otázky v anglickém jazyce včetně správných odpovědí pro školní kolo dodané
OŠMS. Žáci si tento test napíší přímo ve škole nejpozději do 4. března 2022. Vyhodnocení testu
provede vyučující.
Škola nominuje 2 nejlepší žáky/ně (dvoučlenný tým), kteří budou reprezentovat školu
v krajském kole soutěže. Vyslání dvoučlenného týmu je plně v kompetenci školy.
Nejpozději do 7. března 2022 zašle škola výsledky školního kola a jména 2 žáků/žákyň, kteří
budou tvořit dvoučlenný tým pro účast v krajském kole, a to na email sochorova.l@kr-vysocina.cz.
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Krajské kolo:
Krajské kolo proběhne ve středu dne 6. 4. 2022 na Krajském úřadu Kraje Vysočina, Žižkova
1882/57, Jihlava, a to v budově B (kongresový sál + zasedací místnosti B 3.15 a B 3.16).
1. část – papírový test v anglickém jazyce se středně těžkými a těžkými otázkami. Každý člen
týmu bude mít jinou verzi otázek (skupiny A a B) a vyplňuje test sám za sebe. Body obou členů
týmu se sčítají. Čas odevzdání testu je doplňkovým hodnoticím kritériem.
2. část – nejlepších 8 - 12 týmů dostane 3 hodiny na zpracování prezentace/ projektu/
nápadu/myšlenky na téma, které se účastníci 2. části krajského kola dozví až na místě.
Prezentace bude maximálně v délce 8 minut a v anglickém jazyce. Učitel se může zapojit v roli
mentora týmu, ovšem nesmí fyzicky s prezentací pomáhat. Tým použije notebook dodaný
organizátorem soutěže. Následně týmy prezentují v pořadí, které si vylosují. Prezentace hodnotí
porota, kterou nominuje RNDr. Jan Břížďala, radní pro školství, mládež a sport, informatiku
a komunikační technologie.
První 3 nejlépe hodnocené týmy obdrží hodnotné věcné ceny (jazykový kurz, poukázky na IT
vybavení a další ceny).
Přehled harmonogramu soutěže
Zaslání pravidel soutěže na školy a výzva k registraci
Distribuce otázek a správných odpovědí do škol
Školní kolo soutěže
Nominace dvoučlenného týmu za školu do krajského kola
Krajské kolo soutěže

1. – 7. února 2022
9. února 2022
do 4. března 2022
do 7. března 2022
6. dubna 2022
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