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Propozice soutěže EVVO 
 

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s odborem životního prostředí a zemědělství 

Krajského úřadu Ústeckého kraje (KUUK) vyhlašuje v rámci programu pro rozvoj ekologické výchovy, 

vzdělávání a osvěty (EVVO) environmentální soutěž krajských středních škol v Ústeckém kraji pod 

záštitou radní pro oblast školství, mládeže a sportu Ústeckého kraje Ing. Jindry Zalabákové. 

 

Název soutěže: „Zelená challenge“ 
 

Cíl soutěže: Zvýšit zájem žáků středních škol o témata, jakými jsou: změny klimatu, ubývání 
biodiverzity, rostoucí znečištění ovzduší a vodstva, stále se zvyšující spotřeba neobnovitelných zdrojů 
a klesající surovinová základna výrazně přispívající k proměnám prostředí, v němž žijeme. Cílem 
soutěže je tedy aktivovat žáky středních škol a vzbudit u nich zájem o sledování dění kolem 
environmentálních změn, kterým v současné době čelíme. 

Prostřednictvím ekologicky zaměřeného projektu, který napomůže ke zlepšení vnitřního eko-klima 

dané školy, chceme docílit aktivního zapojení žáků středních škol.  

Téma soutěže je v souladu s dlouhodobou Strategií vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+. 

 

Podmínky soutěže:  

Vyrobení výrobku s estetickou hodnotou či sestrojení přístroje podporující zlepšení vnitřního prostředí 

školy, jeho eko-klima, např. sestrojit čističku vzduchu aj. a to využitím použitého materiálu (odpadu) 

min. z 50 % (plasty, papír, kov, korek, dřevo, látky aj.).  

 

Termín registrace soutěžních týmů: od 1. 9. 2022 do 14. 10. 2022.  

Soutěžní tým prostřednictvím ředitele školy zašle závazné e-mailové potvrzení o účasti v soutěži 

kontaktní osobě z odboru školství, mládeže a tělovýchovy KUUK.  

V případné potřeby konzultací odborné části se prosím obracejte na kontaktní osobu z odboru 

životního prostředí a zemědělství KUUK. 

 

Kontaktní osoba odborné části: 

Odbor životního prostředí a zemědělství 

(konzultace projektových záměrů škol, schvalování odborné stránky videí, fotografií vč. textů a to 

v daném termínu 31. 3. 2023) 

Jméno, příjmení: Ing. Veronika Dařílková 

Tel: 475 657 165 

E-mail: darilkova.v@kr-ustecky.cz  

 

Kontaktní osoba organizační části: 

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 

(zajištění organizačních záležitostí soutěže) 

Jméno, příjmení: Bc. Pavel Kucler 

Tel: 475 657 969 

E-mail: kucler.p@kr-ustecky.cz  

 

Podmínkou pro organizování této soutěže je zapojení minimálně 10-ti školních týmů. 
 
Složení soutěžních týmů: lze přihlásit vždy jen 1 tým za školu v počtu 5 soutěžících + pedagogický 
doprovod (garant soutěžního projektu) 

bod 12.6  příloha 1
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Soutěžní tým natočí prezentační video (v rozsahu maximálně 1 min.) o daném projektu, které by mělo 

obsahovat: představení školy a soutěžního týmu, představení výrobku, jeho přínos či využití, druhy 

použitých odpadů a materiálů, způsob získání odpadních materiálů, časová náročnost na výrobu, 

názorná ukázka využití či umístění výrobku ve škole aj. Garant soutěžního týmu nahraje prezentační 

video v požadovaném formátu na níže uvedený odkaz. Dále odbornému garantovi z odboru ŽPZ zašle 

na e-mail krátkou anotaci projektu včetně ilustračních fotografií výrobku (cca 3), které budou použity 

při tvorbě publikace.  

 

Termín zaslání prezentačního videa včetně anotace: do 31. 3. 2023   
 
Odkaz na uložení díla: https://……….. 
 

Na uvedeném odkazu bude probíhat hlasování veřejnosti od 3. 4. 2023 - 8. 5. 2023 a to formou  

  
 

Formát díla: *avi, *mkv v maximálním rozlišení 1920 x 1080 a max. délce 1 minuty 

Formát anotace: *pdf 

Formát fotografií: *jpg 

 

Po ukončení hlasování veřejností bude 10 nejlepších soutěžních projektů s nejvyšším počtem 

pozitivních reakcí zasláno odborné komisi k seznámení, nejpozději do 30. 5. 2023. 

 
Složení odborné hodnotící komise: 

1. Předsedkyně komise – Ing. Jindra Zalabáková (radní pro oblast školství, mládeže a sportu); 

2. Ing. Lubomíra Mejstříková, CSc., MBA (1. náměstkyně hejtmana, statutární zástupce, oblast 
životního prostředí); 

3. Ing. Tomáš Kirbs (zastupitel a předseda výboru pro životní prostředí); 

4. Ing. Irena Jeřábková (vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, tajemnice výboru 
pro životní prostředí); 

5. Mgr. Zdenka Vachková (předsedkyně výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost); 

6. Mgr. et. Mgr. Kateřina Marková, Ph.D. (zástupce fakulty ŽP UJEP). 
 

Hodnotící kritéria projektů: 

a) Počet pozitivních reakcí veřejnosti max. 20 bodů 

b) Myšlenka/nápad: hodnotí se originalita, neotřelost, kreativita max. 10 bodů 

c) Udržitelnost: výsledky projektů lze využít opakovaně, případně přenést 
do jiné školy a domácnosti 

max. 10 bodů 

d) Praktický přínos: hodnotí se uplatnitelnost v praxi, běžném životě, estetická 
hodnota apod. 

max. 10 bodů 

e) Složitost projektu: proces tvorby produktu, včetně zhodnocení dosažení cíle, 
časová náročnost, hodnotí se přesah projektu mimo hlavní oblast řešení 
apod. 

max. 10 bodů 

CELKEM  max. 60 bodů 
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Hodnocení u bodu a) - hodnotitel přidělí max. výši 20 bodů projektu s nejvyšším počtem pozitivních 

reakcí veřejnosti a dále se body u dalších projektů poníží vždy o 2 body (tj. projekt s nejvyšším počtem 

pozitivních reakcí veřejnosti obdrží 20 bodů, projekt na druhém místě obdrží 18 bodů atd.). 

Při hodnocení kritérií b) až e) budou hodnotitelé přidělovat body jednotlivým projektům dle svého 

subjektivního uvážení.  

Každý hodnotitel z hodnotící komise přidělí samostatně všem deseti vybraným projektům své body a 

následně budou body od jednotlivých hodnotitelů sečteny. Z výsledného součtu bodů bude určeno 

pořadí jednotlivých projektů. 

V případě rovnosti bodů, při sečtení všech hodnotitelů, má rozhodující váhu slovo předsedkyně. 

 

Prezentace projektů a vyhlášení vítězů: vyhodnocení projektů proběhne dne 15. 6. 2023 na Krajském 

úřadě Ústeckého kraje. Postoupivších 10 soutěžních projektů bude prezentováno před hodnotící 

komisí v počtu 1 - 2 členů týmu. Délka prezentace bude v max. rozsahu 10 minut. K dispozici bude PC 

a dataprojektor.   

 

V případě, že nebude možné prezentovat projekty na KÚ s ohledem na aktuální situaci pandemie 

COVID 19, bude vyhodnocení probíhat bez účasti soutěžních týmů. O výsledcích soutěže budou školy 

informovány nejpozději do 15. 6. 2023. 

 

Ceny:  

1. místo - odměna pro daný soutěžní tým školy ve výši 50 000,- Kč 

2. místo - odměna pro daný soutěžní tým školy ve výši 40 000,- Kč 

3. místo - odměna pro daný soutěžní tým školy ve výši 30 000,- Kč 

Projekty s umístěním na 4. - 10. místě obdrží všechny stejnou finanční odměnu ve výši 12 000,- Kč 

 

Kritéria pro rozdělení finanční odměny školou:  

 zlepšení materiálně technického vybavení školy, 

 odměna garantovi soutěžního projektu až do výše max. 15% z celkové částky,  

 odměna žákům soutěžního týmu poskytnutá formou dárkového poukazu dle následujícího 

rozdělení: 

Za 1. místo: dárkový poukaz ve výši 3 000 Kč/ žák 

Za 2. místo: dárkový poukaz ve výši 2 000 Kč/ žák 

Za 3. místo: dárkový poukaz ve výši 1 500 Kč/ žák 

Za 4. až 10. místo: dárkový poukaz ve výši 500 Kč/ žák 

  

Kreativní nápady a projekty budou zpracovány do podoby inspirativní publikace. 

 

 

 


