Esejisticko-prezentační soutěž pro žáky základních a středních škol
„V Olomouckém kraji jsem doma. A vždycky budu!“
9. ročník
Soutěžní pravidla:

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. pořádá 9. ročník esejisticko-prezentační soutěže pro žáky
základních a středních škol „V Olomouckém kraji jsem doma. A vždycky budu!“ (dále jen soutěž).
1. Soutěž je dvoukolová:
a. 1. kolo – esejistická část
b. 2. kolo / finále – prezentační část
2. Soutěž je určena pro všechny žáky základních a středních škol v Olomouckém kraji.
3. Soutěže se mohou účastnit dvou až tříčlenné týmy, přičemž tým musí pracovat ve stejném složení
v obou kolech soutěže. Každý jednotlivý student může být účastníkem pouze jednoho týmu.
4. Počet soutěžních týmů za jednu školu není omezen.
5. Soutěžní týmy mohou v obou kolech soutěže konzultovat se svými pedagogy či odborníky.
6. Každý tým si vybere jedno ze soutěžních témat. Témata jsou zveřejněna na esej.mvso.cz.
7. Přihlášení do soutěže probíhá zasláním e-mailu na adresu: mvso@mvso.cz
8. Přihlašovací e-mail musí obsahovat:
a. Jména a příjmení všech členů soutěžního týmu,
b. E-mailový kontakt na všechny členy týmu,
c. Název střední školy soutěžících,
d. Soutěžní esej (ve formě přílohy e-mailu či odkazem ke stažení eseje).
9. E-mail musí být doručen nejpozději dne 6. 3. 2020 do 12:00!

Pravidla pro 1. kolo soutěže
1. Esej by měla přinést samostatný pohled na vybrané téma, nabídnout konkrétní nápady a řešení,
zároveň by měla být přípravou na prezentaci. Vaše práce by měla nastínit, co bude případná
prezentace, při postupu do finále, obsahovat.
2. Rozsah soutěžní eseje je max. 2 normostrany (3600 znaků). Eseje mohou mít libovolnou grafickou
přílohu. Maximální velikost přiloženého souboru je 80 MB.
3. Povinné náležitosti esejů jsou následující:
a. informace o použitých zdrojích dle platné normy.
b. jména všech autorů včetně kontaktních informací (e-mail, jméno školy a studijní ročník).
c. formální náležitosti esejů
- řádkování 1,5
- velikost písma 12
- členění do odstavců
- zarovnat do bloku
- horní okraj 20–25 mm, dolní okraj 15–20 mm – levý okraj 35 mm, pravý okraj 15 mm - doporučené písmo –Times New Roman
Bez těchto formálních náležitostí nemůže být práce zařazena do soutěže.

4. Autoři tří nejlepších esejů (dle bodového hodnocení) v každé tematické kategorii budou pozváni do
druhého kola – finále.
5. O esejích, které postoupí do finále, bude rozhodovat komise sestavená pořadatelem soutěže.
6. Eseje budou hodnoceny ve čtyřech kritériích:
Kritérium
Obsah (kvalita zpracování tématu, originalita a nápaditost textu)
Stylistika (vyzrálost a konzistentnost textu)
Gramatika
Forma (formální aspekty, citace, grafická úroveň, …)

Váha
50%
20%
15%
15%

7. Hodnocení bude doplněno o slovní hodnocení, především určení silných a slabých stránek práce.
Hodnocení bude autorům prací zasláno elektronicky.
Pravidla pro 2. kolo soutěže-finále
1.
Týmy vyhotoví prezentaci vztahující se k vypracované eseji v libovolné digitální formě (například:
video, zvuková nahrávka, slideshow, prezentace či jiná forma) v rozsahu odpovídajícím cca 5 minut.
2.
Tyto prezentace zašlete elektronicky na e-mail mvso@mvso.cz nejpozději ve čtvrtek 7. května.
3.
Odborná porota vyhodnotí všechny prezentace a z nich zvolí v pondělí 11. května jeden vítězný tým
za každou kategorii. O vítězích Vás budeme informovat.
Vítězné týmy se ve čtvrtek 14. května zúčastní v multimediálním studiu osobního předání hlavních cen
odbornou porotou a zástupci partnerů soutěže. Z tohoto předávání bude pořízen záznam.
Závěrečná ustanovení
1. Veškeré informace k soutěži naleznete na adrese esej.mvso.cz, případné dotazy budou
zodpovězeny na e-mailu mvso@mvso.cz.
.
2. Účastí v soutěži účastníci souhlasí s pořízením dokumentace a jejím zveřejněním, zejména pak na
webu soutěže a pořadatele a partnerů soutěže a regionálních médiích.
3. Pořadatel soutěže – Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. si vyhrazuje právo změnit tato pravidla,
přičemž změna pravidel musí být sdělena s dostačeným časovým předstihem před finále soutěže na
webových stránkách soutěže.

