1. Vyhlašovatel soutěže:
Jihomoravský kraj
Žerotínovo nám 449/3, 601 82 Brno
2. Organizátor soutěže:
Gymnázium Brno, Vídeňská, příspěvková organizace
Vídeňská 47, 639 00 Brno
Kontaktní osoba: Mgr. Jindřich Svoboda,
e-mail: svoboda@gvid.cz
3. Soutěž proběhne v jedné kategorii:
žáci čtyřletých gymnázií a vyššího stupně víceletých gymnázií ve věku 15 – 20 let.
4. Soutěží tří až čtyřčlenné týmy žáků gymnázií.
Týmy mohou být sestaveny i napříč ročníky. V každém týmu musí být při
přihlášení určena „role“ kandidáta na pozici hejtmana a „role“ dvou až tří jeho
poradců.
5. Soutěže se mohou účastnit žáci škol, jejichž sídlo je na území Jihomoravského
kraje bez rozdílu zřizovatele.
Vyplněné a podepsané přihlášky do soutěže, jejichž vzor je nedílnou součástí
těchto pravidel, odešlou soutěžící školy e-mailem na svoboda@gvid.cz
do 18. listopadu 2015.
6. Obsah soutěže
Předmětem soutěže je příprava žáků zúčastněných škol pro občansky odpovědnou
participaci na demokratickém politickém životě kraje. Vyhlašovatel a organizátor
chtějí dát prostor aktivním studentům gymnázií k prezentování a prosazování jejich
názorů v oblasti krajské politiky.
Soutěžící – kandidáti na hejtmana si sestaví dvou až tříčlenný tým poradců.
Společně připraví jedno nebo několik témat, která jsou podle jejich názoru vhodná
pro oslovení občanů v krajských volbách a současně je podle nich nutné je
v horizontu několika let řešit na úrovni kraje. Pro toto téma (témata) si mohou
připravit nejrůznější výstupy – plakáty, prezentace, video kampaň ve formě klipů,
vlastní oslovení občanů, apod. Tyto výstupy představí kandidát na hejtmana se
svým týmem v samotném krajském kole soutěže. Představení materiálů, které bude
doprovázeno komentářem kandidáta, nesmí přesáhnout 10 minut. Dalších 5 minut
je pak vyhrazeno pro komisi k dotazům.
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7. Edukační seminář pro soutěžící
Přihlášení studenti gymnázií se zúčastní vzdělávacího programu, jehož cílem je
příprava pro dobré zvládnutí soutěže. Jeho obsahem budou informace o fungování
krajů v ČR a kapitoly z politického marketingu pod vedením odborníků z FSS
Masarykovy univerzity v Brně.
8. Pokud se v jedné škole přihlásí více než jeden tým žáků, uspořádá škola vlastní
základní kolo soutěže.
Termín jeho konání oznámí týden předem organizátorovi soutěže. Z tohoto školního
kola nominuje škola postupující tým do krajského - finálového kola.
9. Hodnocení školního kola zajišťuje škola sama dle svých pravidel, která vycházejí
ze zadání a obecných charakteristik soutěže.
10. Krajské - finálové kolo proběhne v termínech a místech, která zašle organizátor
soutěže přihlášeným družstvům e-mailem do 14 dnů po termínu odevzdání
přihlášek.
11. Hodnocení v krajském - finálovém kole provádí čtyřčlenná komise. Čestným
předsedou této komise je hejtman Jihomoravského kraje. Komise je
usnášeníschopná při přítomnosti nejméně tří svých členů. Při rovnosti hlasů-bodů
má rozhodující hlas předseda komise nebo jím pověřený člen komise.
• Každý její člen hodnotí maximálně deseti body, přičemž jeden bod je hodnocení
nejnižší a deset bodů hodnocení nejvyšší. Hodnotí se jednak zajímavost zvoleného
tématu, obsahová a formální stránka prezentovaných materiálů, originálnost
materiálů a témat.
• Dále se hodnotí úroveň vystupování členů družstva při ústním představování
tématu.
• Předseda komise má rozhodující hlas při rovnosti bodů.
• Komise do tří dnů po ukončení finálového kola rozešle výsledky soutěže
jednotlivým družstvům.
• Celkové výsledky soutěže budou zveřejněny během závěrečného slavnostního
programu v termínu a místě dle harmonogramu soutěže.
12. Závazným přihlášením do soutěže dávají soutěžící a jejich vysílající škola
souhlas ke zveřejnění svých soutěžních výstupů, jejich částí, videí a foto záznamů z
jednotlivých částí soutěže v materiálech Jihomoravského kraje a Gymnázia Brno,
Vídeňská, příspěvková organizace.
13. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo na nutné změny v pravidlech a termínech i v
průběhu soutěže. Na ceny nevzniká soutěžícím právní nárok.
14. Termíny soutěže:
• 20. října 2015: vyhlášení soutěže.
• 18. listopadu 2015: zaslání přihlášek organizátorovi soutěže.
• 26. listopadu 2015: edukační seminář pro přihlášené soutěžící za účasti hejtmana
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Jihomoravského kraje. Programem bude vzdělávací pořad o činnosti krajské správy
a samosprávy a kapitoly z politického marketingu.
27. listopadu 2015 – 20. ledna 2016: konání školních kol soutěže.
21. ledna 2016: zaslání postupujícího týmu organizátorovi soutěže ze škol, kde
proběhlo školní kolo.
Únor 2016: konání krajského - finálového kola. Místo a přesný termín bude
soutěžícím oznámen 14 dnů předem e-mailem.
Březen 2016: slavnostní vyhlášení výsledků, předání cen, vítězové stráví pracovní
den s panem hejtmanem.

V Brně, 20. 10. 2015
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