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podnikatelských/neziskových projektů do 
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Cílem soutěže je podpořit 10 podnikatelských/neziskových projektů studentů středních a 

vyšších odborných škol z Karlovarského kraje na podporu podnikavosti, kreativity a iniciativy. 

Podnikatelské/neziskové projekty mohou mít různý původ. Mohou vzniknout zcela mimo školní 

prostředí, mohou pocházet z různých mimoškolních aktivit nebo to mohou být koncepty, které 

vznikly v rámci povinné či nepovinné výuky ve školách, např. v předmětech typu fiktivní firma. 

Kritéria pro přihlášení do soutěže: 

1) tým je složen ze žáků středních škol nebo studentů vyšších odborných škol, jejichž 

sídlo je na území Karlovarského kraje (počet členů týmu není stanoven),  

2) přihlásit se může i jednotlivec (za předpokladu splnění bodu 3) 

3) nad projektovým záměrem převzala patronát střední nebo vyšší odborná škola, jejímiž 

jsou žáci, studenti, 

4) do soutěže mohou být přihlášeny maximálně 3 projektové záměry za jednu střední 

nebo vyšší odbornou školu, 

5) řádné vyplnění přihlášky (viz příloha č. 1). 

 

Role kontaktní osoby z patronátní školy: 

1) koordinuje činnost žáků/studentů, 

2) komunikuje s pořadatelem soutěže, 

3) koordinuje schůzky týmu s mentorem, 

4) dohlíží na včasné odevzdání výstupů. 

Role kontaktní osoby by měla být pouze koordinační. Doporučujeme určit „manažera“ projektu 

z řad žáků a studentů, který bude zajišťovat komunikaci a setkávání s mentorem a bude 

zodpovědný za včasné odevzdání výstupů.  
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Průběh soutěže: 

1) Vyplnění a odevzdání přihlášky 

Zájemce o účast v soutěži vyplní a odevzdá přihlášku do 30. 9. 2018 na Krajský úřad 

Karlovarského kraje, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy 

Vary, k rukám Ing. Zuzany Žitné nebo na emailovou adresu: zuzana.zitna@kr-karlovarsky.cz. 

2) Informování o zařazení projektu do soutěže (KÚ KK – OŠMT) 

Na základě odevzdaných přihlášek bude vybráno 10 podnikatelských/neziskových projektů, 

které budou podpořeny ze strany Karlovarského kraje. V případě, že pořadatel soutěže obdrží 

méně než 10 přihlášek, budou podpořeny všechny přihlášené podnikatelské/neziskové 

projekty. Pořadatel soutěže vyrozumí elektronicky předkladatele přihlášky nejpozději do 14 

pracovních dnů od uplynutí lhůty pro překládání přihlášek o zařazení/nezařazení do soutěže. 

3) Přidělení mentora (ze strany KÚ KK – OŠMT) 

Na základě obdržených přihlášek, pořadatel soutěže přidělí jednotlivým týmům mentora ze 

soukromého/neziskového sektoru (dle oboru zaměření projektu), který bude týmu k dispozici 

po celou dobu realizace soutěže. Předpokládá se 10 setkání mentora s týmem v rozsahu  

2–3 hodin. Setkávání mentora se členy týmu bude doloženo prezenčními listinami, které 

poskytne pořadatel soutěže kontaktní osobě uvedené v přihlášce do soutěže. 

Mentor bude týmu poskytovat odborné rady a konzultace tak, aby byl projektový záměr kvalitně 

připraven pro posouzení ze strany investorské komise. Rovněž může být zpracován do 

podoby, která může být předložena investorovi nebo sponzorovi se žádostí o financování. 

4) Prezentace podnikatelského/neziskového projektu žákům patronátní školy 

Před zasedáním investorské komise představí tým svůj projekt žákům/studentům patronátní 

školy. Na základě doporučení ostatních žáků, studentů, učitelů či dalších zástupců školy může 

dojít k úpravám projektu před finálním odevzdáním. 

5) Zpracování podnikatelských/neziskových záměrů 

Finálním výstupem práce mentora s týmem je podnikatelský/neziskový projekt v tištěné 

podobě a v elektronické podobě ve formátu PDF. Finální dokument bude předložen jak 

pořadateli soutěže, tak investorské komisi. 
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6) Investorská komise 

Projektové záměry ve finální podobě budou předloženy investorské komisi, která návrhy 

posoudí dle kvality. Investorská komise bude složena z podnikatelů i zástupců neziskového 

sektoru, kteří projekty ohodnotí a seřadí dle kvality. Nejlepší projekty budou oceněny na 

slavnostním vyhlášení, které proběhne do 30. 6. 2019. 

Harmonogram soutěže: 

Termín Činnost 

do 30. 9. 2018 podání přihlášek 

do 14. 10. 2018  přidělení mentora 

10/2018 – 05/2019 setkávání týmů s mentorem, práce na projektu 

do 31. 5. 2019  prezentace projektu patronátní škole 

do 7. 6. 2019  odevzdání finální verze projektu 

do 20. 6. 2019 prezentace projektu před investorskou komisí  

do 30. 6. 2019 zasedání investorské komise, slavnostní vyhlášení a předání cen 

 

Výstupy soutěže: 

1) 1x seznam členů týmu 

2) 10x prezenční listina ze setkání žáků s mentorem 

3) 1x prezentace z představení projektu patronátní škole 

4) 1x finální verze projektu v elektronické podobě ve formátu PDF a v tištěné podobě 

Výše uvedené výstupy musí být předloženy pořadateli soutěže nejpozději do 7. 6. 2019. 

V případě, že nebudou předloženy ve stanoveném termínu, nebudou hodnoceny ze strany 

investorské komise. 

Přílohy: 

1) Přihláška do soutěže 

 


