Školní kolo Zámecké PREZENTIÁDY
Datum:

14. 6. 2017

Místo: Bul., učebna 302

PRAVIDLA:
1. Zámecká PREZENTIADA je soutěž v prezentačních dovednostech dvou (tříčlenných)
týmů, každý tým má své jméno a kapitána.
Kapitán zodpovídá za podrobné prostudování si pravidel soutěže (seznámí s nimi ostatní
členy týmu), zaslání přihlášky a včasné odevzdání elektronické prezentace.

2. Soutěžící si připraví prezentaci ve formátu .ppt , .pptx nebo .prezi v délce slovního
doprovodu 7 – 10 minut. Počet snímků není přesně stanoven.
Při nedodržení časového limitu oběma směry bude tým bodově penalizován. Za
každých dokončených 10 vteřin odchylky bude týmu udělen 1 trestný bod.
3. Prezentace smí obsahovat videozáznam o max. délce 25 sec.
4. Vizuální podoba prezentace je plně v kompetenci soutěžních týmů, avšak první a
poslední slide jsou předepsané školou. Do těchto slidů není povoleno zasahovat jinak,
než do předpřipravených polí vyplnit název týmu a jména soutěžících.
5. Soutěžní týmy zpracují téma „ŽIVOT JE BOJ“
6. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA
Elektronická prezentace – 25% celkového hodnocení
 Kompletnost celé prezentace, nápaditost
 Estetický dojem prezentace, volba pozadí, barvy
 Struktura, logická stavba, cíl a závěr
 Členění snímků, užití textu, čitelnost
 Práce s obrázky a dalšími grafickými objekty
 Využití tabulek a grafů
 Vhodně zvolené animace a přechody snímků
 Užití alespoň jednoho dalšího prvku (např. vložení videa,
využití vlastních fotografií a schémat)
Zpracování zvoleného tématu – 20% celkového hodnocení
 Uchopení tématu
 Nápaditost a originalita

max 20 b.
max 20 b.
max 10 b.
max 10 b.
max 10 b.
max 10 b.
max 10 b.
max 10 b.

max. 50 b.
max. 50 b.

Verbální a nonverbální projev – 30% celkového hodnocení
 Plynulost ústního projevu, slovní zásoba
 Kultivovanost projevu, řeč těla, oční kontakt
 Celkový vzhled řečníků

max. 50 b.
max. 30 b.
max. 20 b.

Týmová spolupráce – 15 % celkového hodnocení
 Způsob spolupráce jednotlivých členů týmu, jejich zapojení do prezentace, souhra
týmu
max. 50 b.
 Umění pružně reagovat na nečekané situace či výpadek paměti
max. 50 b.
V případě, že nenastane, tým obdrží plný počet bodů
Schopnost reakce na dotazy poroty – 10% celkového hodnocení
 Samotná odpověď a její formulace, reakční doba soutěžících, domluva mezi členy na
jedné odpovědi, způsob vyjadřování
max. 100 b.
7. ZPŮSOB HODNOCENÍ
 Každý porotce zapisuje své hodnocení do speciálního archu.
 Jako výsledek se použije aritmetický průměr hodnocení a přepočtem váhy
jednotlivých kritérií se určí výsledné bodové hodnocení, které se sníží o trestné body.
 Na základě získaných bodů je sestaveno pořadí týmů.
 V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí týmu hlasování poroty.
 Pořadí soutěžících bude vyhlášeno až v následujících dnech.
8. Během soutěže mohou být přítomny všechny soutěžní týmy. Je přípustná i účast
dalších diváků.
9. TERMÍN odevzdání zpracovaných prezentací je
Pro PREZI:
pondělí 12. 6. 2017 do 18.00 hod. ing. Matuškové zaslat emailem odkaz na online
Pro PPT:
Úterý 13. 6. do 12.00 hod. na flash disku označeném jménem týmu v hlavním adresáři
PREZENTIÁDA 2017.
Jméno souboru: jméno týmu_2017.ppt nebo .pptx (prezi)
10. Přihlášku je nutné zaslat do 6. 6. 2017 na email evahrdlickova@centrum.cz
11. Pořadí týmů se v rámci třídy losuje.
12. Výsledný počet bodů bude převodem na známku hodnocen v rámci 2. pololetí
předmětu PKD váhou 10 !!!
Info: evahrdlickova@centrum.cz
V Šumperku 9.6.2017

Zpracovala: Ing. Eva Hrdličková

