
Podmínky soutěže žákovských kampaní 
 
Kdo se může přihlásit? 
Soutěže se mohou účastnit skupinky o počtu 4 – 6 žáků ve věku 12 – 19 let, tedy žáci 2. stupně ZŠ a stu-
denti SŠ. Z jedné školy se může přihlásit více skupinek, podmínkou je realizace rozličných kampaní.  
 

Jak se přihlásit? 

Využijte TENTO přihlašovací formulář. Koordinátorka vám po přihlášení zašle podklady a další informace 

ke zpracování kampaně.  Přihlašovací formulář vyplní pedagog, který zaštiťuje konkrétní žákovskou sku-
pinku, jeden pedagog může mít na starosti více skupin je nutné však podat pro každou skupinu přihlášku 
zvlášť.  
 

Co je úkolem? 
Úkolem soutěžících je zrealizovat žákovskou kampaň, která bude reagovat na jeden či více Cílů udržitel-
ného rozvoje (životní prostředí, chudoba, lidská práva, zdraví aj.) Zpracování tématu je na konkrétní 

skupince, může se jednat o osvětovou či konkrétní akci na podporu dosažení Cílů udržitelného rozvoje. 

Pro inspiraci se můžete podívat ZDE. 
 

Forma kampaní 
Žáci si v rámci plánování připraví konkrétní návrh toho, co budou v rámci kampaně dělat, včetně harmo-
nogramu a rozpočtu, po jehož schválení jim bude poskytnuta finanční podpora v maximální výši 2 500Kč. 
Cílem je, aby si žáci vyzkoušeli celou akci také mediálně zpracovat (např. přes školní FB, webové stránky či 
místní média). Kampaně mají oslovit nejen spolužáky, ale také rodiče a širší komunitu v okolí školy.  
 

Ukončení soutěže se uskuteční na závěrečné konferenci 3. 12. 2019 v Olomouci, kde po-
rota slavnostně vyhlásí vítězné kampaně. 

 

Kampaně jsou realizovány v rámci projektu Global Issues – Global Subjects. Projekt je podpořen z prostředků Evropské komise. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdn7nQx8D0o07dfTZPgRmu57tWEcW7C3V5tsD5J68sOqeJSMQ/viewform
https://www.osn.cz/osn/hlavni-temata/sdgs/
https://www.osn.cz/osn/hlavni-temata/sdgs/
https://arpok.cz/arpok-vyhlasuje-zakovskou-soutez/
https://arpok.cz/
https://arpok.cz/arpok-vyhlasuje-zakovskou-soutez


Harmonogram soutěže 

 
 20. 6. 2019 — 16. 9. 2019 přihlašování do soutěže.  
 V týdnu 2. — 6. 12. 2019 ukončení soutěže. 
 7. 10. 2019 odevzdáte vypracovaný návrh projektu (podklady obdržíte po vyplnění přihlašovacího 

formuláře. 
 8. 10. 2019 —  31. 10. 2019 se bude po dohodě s pedagogem konat setkání v rozsahu 2 vyučovací 

hodiny s žákovskou skupinkou a zástupcem organizace ARPOK, o. p. s. Během setkání se budeme 
bavit o projektu a propojení s Cíly udržitelného rozvoje. Na základě schváleného rozpočtu a harmo-
nogramu bude skupince poskytnuta finanční podpora na realizaci kampaně v maximální výši 
2 500 Kč.  

 Do 30. 11. 2019 se uskuteční realizace žákovských kampaní. 
 V týdnu 2. – 6. 12. 2019 se uskuteční slavnostní vyhlášení soutěže na závěrečná konference 

v Olomouci (přesné datum a čas bude upřesněno). Na konferenci budou zapojené skupiny prezen-
tovat svůj projekt a na základě výběru odborné poroty bude vyhlášen vítěz soutěže.  

 
Technické podrobnosti a náležitosti budou dohodnuty na setkání s pracovníkem ARPOKu. Závěrem bude 
hodnocení projektu z pohledu žáků i učitele a prezentace na konferenci v Olomouci. Doprava na konfe-
renci není hrazena a není možné ji hradit z příspěvku na kampaň.  

Kampaně jsou realizovány v rámci projektu Global Issues – Global Subjects. Projekt je podpořen z prostředků Evropské komise. 

Podmínky realizace 
 
 Účastníci jsou povinni dokumentovat realizaci kampaně, pro účely hodnocení projektu. 
 Další využití materiálů pro publikační a mediální účely bude dohodnuto na osobním setkání. 
 Po realizaci kampaně zašlete alespoň 5 dokumentačních fotografií, vyplníte evaluační dotazník a 

budete prezentovat výsledky kampaně na konferenci v Olomouci.  
 

Finanční podpora 
 
 Finanční podpora bude poskytnuta na základě zpracovaného a schváleného rozpočtu organizací AR-

POK, o. p. s.  
 Finanční podpora nesmí být využita mimo schválený rozpočet.  
 Finanční podpora nesmí být využita na dopravu na konferenci.  
 Finanční podpora bude poskytnuta v maximální výši 2 500 Kč, organizace ARPOK, o.p.s. si vyhrazuje 

právo rozhodnout o výši a poskytnutí podpory dle navržených rozpočtů a podkladů k projektu.  
 
Technické podrobnosti a náležitosti budou dohodnuty na setkání s pracovníkem ARPOKu. V případě dota-
zů kontaktujte koordinátorku dominika.scholzova@arpok.cz 
 

Soutěž zajišťuje organizace  
 
ARPOK, o.p.s. 
U Botanické zahrady 828/4 
779 00 Olomouc 
IČO: 268 42050 

mailto:dominika.scholzova@arpok.cz
https://www.osn.cz/osn/hlavni-temata/sdgs/

