
 

 

Soutěž pro žáky ZŠ 

BAJTÍK 2.0 aneb VYTVOŘ A VYHRAJ 

Propozice soutěže 

- Určena pro žáky (jednotlivce) 7., 8. a 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. 

- Hodnotí se:  

• úroveň řešení a zpracování 

• nápad a originalita 

• praktická použitelnost  

- Hodnotící komise bude složena z učitelů Střední školy Strážnice. 

- Hodnoceny budou pouze původní práce, jakékoli odhalené formy plagiátorství znamenají 

automatické vyřazení ze soutěže. 

- Nejlepší práce mohou být vystaveny na internetových stránkách Střední školy Strážnice. 

- Akceptována budou pouze řešení prezentovatelná v prostředí operačního systému 

MS Windows. 

- Jde o soutěž žákovských prací ve třech kategoriích. 

Pro všechny tři kategorie je možnost volby ze dvou témat  

1. Svět kolem nás (myšleno cokoliv      ) 

2. Technika 

I. Kategorie PREZENTACE: 

- Jednotlivé snímky musí kromě textové části obsahovat také část 

informace v grafické nebo multimediální formě (obrázky, schémata, 

video, audio apod.). 

- Předpokládaný program pro tvorbu prezentace je MS PowerPoint (*.pptx). 

- Celou prezentaci pak účastník soutěže vloží na naše webové stránky školy, v sekci soutěž. 

II. Kategorie VYROB, NAMALUJ:  

- V této kategorii účastník soutěže zvolí obrázek/obrázky vlastní tvorby 

volnou technikou. Oskenuje je (vyfotí) a vloží na naše webové stránky 

školy, v sekci soutěž. Formát obrázků je *.jpg , minimální rozlišení 

2400 x 1800 bodů v 24 bitové barevné hloubce.  

- Také může zhotovit rukodělné výrobky (např. funkční modely strojů a 

zařízení, stavby, pomůcky pro výuku matematiky, fyziky, informatiky, 

zeměpisu, jazyků atd.), které nakonec vyfotí a vloží na naše webové stránky školy, v sekci 

soutěž. 



- V případě vlastní konstrukce robotů z běžných stavebnic – Lego Mindstorms, Merkur a jiných, 

je základní podmínkou vlastní inovace nebo nový nápad sestavení (nestačí postavit robota 

podle návodu výrobce). 

III. Kategorie ZHOTOV VIDEO: 

- Účastník soutěže zhotoví krátké video, min. 3 minuty, max. 10 minut, 

velikost max. 10 MB. 

- Formát MOV, MPEG4, AVI, WMV, FLV. 

- Video může být s hudbou, doprovodným slovem nebo i bez a celé video 

pak účastník soutěže vloží na naše webové stránky školy, v sekci 

„SOUTĚŽ“. 
 

Základní informace + organizace: 

- Zveřejnění propozic e-mailem 5. března 2020 na ZŠ - (vyvěšeno na FB a webu SŠ Strážnice). 

- Termín odevzdání prací do 30. 4. 2020. 

- Vyhodnocení, vyhlášení výsledků 22. 5. 2020 na FB naší školy, našich webových stránkách 

www.stredniskolastraznice.cz, obesláním ZŠ. 

- Práce odešlete (vložte) elektronickou formou na webu naší školy na  www.stredniskolastraznice.cz 

- Nejlepší práce budou odměněny hodnotnými cenami. 

 


