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Vážená paní profesorko, vážený pane profesore, 

Jménem občanského sdružení Student Cyber Games (www.scg.cz) a spolupořadatele Ekonomicko-správní fakulty 

Masarykovy univerzity bychom Vaši školu rádi pozvali na Prezentiádu 2014, soutěž v prezentačních 

dovednostech pro studenty středních škol a osmáky a deváťáky základních škol v ČR a na Slovensku.  

Letos se uskuteční již pátý ročník turnaje, jehož se každoročně účastní více než stovka škol a kolem sedmi set 

soutěžících studentů.   

„Žádný z mých přátel na různých vysokých školách se prezentování nevyhnul, ať už studuje IT, právo nebo medicínu . A 

z vlastní zkušenosti vím, že předstoupit před neznámé lidi a snažit se jim něco sdělit bylo těžké, byť se jednalo o mé 

vrstevníky, nemluvě potom o následných pracovních pohovorech. Proto jsem rád, že se mohu podílet na Prezentiádě, 

díky níž se mohou studenti naučit prezentačním dovednostem zábavnou formou a dokonce i něco vyhrát.“ 

- Jiří Kazda, koordinátor soutěže 

Pro vítězné týmy je připravena řada hodnotných cen, například mobilní telefony Huawei, tablety Lenovo nebo 

adrenalinový den.  Kromě nejlepšího týmu bude ohodnocen i nejlepší jednotlivec celého finále speciální cenou 

Huawei. 

Kdo a jak se může přihlásit?  

Zúčastnit se mohou všichni studenti středních škol i žáci nižších gymnázií, letos poprvé se brány soutěže 

otevírají i pro osmáky a deváťáky základních škol, a to jak z České republiky, tak i ze Slovenska. Základní herní 

jednotkou soutěže je školní tým, který se skládá z 3 studentů (z toho jeden kapitán).  Školu mohou reprezentovat 

3 týmy.  V případě, že škola uspořádá školní kolo a pošle nám o něm reportáž, smí přihlásit i tým čtvrtý. Výběr 

reprezentantů Vaší školy je čistě na Vás. Vámi nominované týmy se zúčastní nominačního kola, kde budou 

bojovat o postup do kola krajského. Při registraci týmu musí tým k přihlášce nahrát svou soutěžní prezentaci na 

jedno z níže uvedených témat. Avšak pozor na uzávěrku, která je již 28. března 2014!  

Do krajského kola je připuštěno maximálně 12 nejlepších týmů z celého kraje. Prezentace, kterou poté tým 

přednáší na krajském kole, je tatáž, kterou nahrál při registraci na nominační kolo.   

Témata letošních prezentací pro nominační a krajské kolo jsou:  

Tabule vs. technologie 

Co bych dělal/a s milionem dolarů 

Školné na VŠ?! 

Z každého krajského kola postupuje jeden tým do celorepublikového finále. I v letošním ročníku je šance pro v 

pořadí druhé týmy postoupit do finále díky tzv. divoké kartě – jeden z týmů, který se umístí na druhém místě, 

bude odborníky vybrán a zúčastní se finále. To se uskuteční 24. a 25. dubna na ESF v Brně. 

Podrobná pravidla soutěže naleznete na www.prezentiada.cz/pravidla.  

Vaše krajské kolo  

Datum konání: 14. 4. 2014, 8:30  

Místo konání: Gymnázium Mozartova 449, Pardubice 

V případě postupu do krajského kola bude od soutěžních týmů vybráno startovné 200 Kč na pokrytí nákladů. Na 

jiných úrovních turnaje se startovné neplatí.  

Soutěž se koná za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.  

Těšíme se na Vaši účast. Bez pomoci učitelů by to totiž nešlo!  

Daniel Přikryl 

Krajský koordinátor pro Pardubický kraj 

prikryl@scg.cz  

www.prezentiada.cz    
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