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Celostátní soutěž 

Voda pro život 
 

Článek 1 

Preambule 

Voda v naší krajině dává život rostlinám, zvířatům i nám, lidem. Voda se vypařuje a zvlhčuje vzduch, 

voda teče v řekách, kde se prohánějí ryby, sytí půdu a studně, ze kterých pijeme. Vyvěrá na povrch 

v pramenech, zadržuje se v jezerech a rybnících a  nakonec se vrací moři. Je to samozřejmost, bude to 

tak vždy? Jak dnes vypadají potoky a řeky, kam zmizely prameny, jak voda vypadá? Najdeme ještě 

někde čistou vodu? Mají vodní živočichové a rostliny šanci u vody přežít? Zajímáme  se o vodu v naší 

krajině, záleží nám na ní, nebo je to věc někoho jiného, někoho, kdo se postará…        

Článek 2 

Cíl soutěže 

Cílem celostátní soutěže „Voda pro život“ je motivovat středoškolské studenty k aktivní péči o vodu 

v krajině v jejich okolí formou návrhu projektu, který samostatně vytvoří. Podpůrnými cíly soutěže je 

také zvýšení znalostí a vědomostí života u vody a procesů, týkajících se vody v krajině, podpora  

týmové práce při vytváření projektu a osvojení si základních postupů při přípravě projektů.   

 

Článek 3. 

Cílová skupina 

Cílovou skupinou jsou středoškolští studenti gymnázií a odborných středních škol, jejichž specializace 

je blízká oborům, týkajících se krajiny (lesnictví, rybářství, ekologie, zahradnictví a pod. ) 

 

Článek 4. 

Organizátor soutěže 

Organizátorem soutěže je nezisková organizace DAPHNE ČR - Institut aplikované ekologie. Adresa: 
Senovážné náměstí 1736,  České Budějovice,  37001. Na propagaci soutěže se podílí nezisková 
organizace Arnika.  
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Článek 5. 

Financování soutěže 

Soutěž je financována prostřednictvím projektu „Water above Gold“; prostředky na tento projekt 

poskytla nadace CocaCola. Nadace Coca Cola podporuje projekty zaměřené na aktivní životní styl, 

ochranu životního prostředí a rozvoj komunit.  

Článek 6. 

Časový harmonogram soutěže 

12.11.20012: Vyhlášení soutěže formou tiskové zprávy, dopisu zaslaného do škol, zveřejnění 

webových stránek soutěže na stránkách Daphne.cz  a další inzerce.  

12.12. 2012 Uzávěrka registrace soutěžících, přihlašování týmů.  

15.3. 2013 Uzávěrka přijímání projektů 

30.3.  2013 Vyhodnocení odevzdaných projektů 

30.3.-10.6. Realizace podpořených projektů 

10.6. – 24.6. Vyhodnocení realizovaných projektů  

24.6.-28.6. (Jeden z těchto dnů, termín bude upřesněn později) Vyhlášení vítězných projektů a 

předání cen při příležitosti oslav „Den Dunaje“ v Olomouci.  

 

Článek 7 

Pravidla soutěže 

1. Zaměření projektů 

Soutěží návrhy projektů (u tří vítězných realizovaných návrhů včetně realizace) zaměřené na 

konkrétní zlepšení vodního prostředí krajiny v okolí školy či bydlišť studentů. To může být vyčištění 

úseku toku či tůně, odbahnění zanesené tůně, vybudování nové tůně či biotopu pro vodní živočichy, 

zpřírodnění toku (odstranění zbytečného opevnění toku, vybudování úkrytů pro ryby, zlepšení 

hnízdních příležitostí pro vodní ptáky), přenos ohrožených vodních živočichů na nové stanoviště, 

obnova prameniště, obnova studánky, zlepšení přístupu k vodě a další. Podrobnější náměty na 

projekty a odkazy pro inspiraci soutěžních týmů budou k dispozici na stránkách soutěže (viz.bod.6).   

  

 

2. Soutěžní týmy 

Soutěž je určena pro studentské týmy sestávající z 3-10 osob; studenti musí být z jedné školy, škola 

může nominovat pouze jeden tým. Každý tým musí mít garanta z řad pedagogického sboru 

 

 

 



~ 3 ~ 

 

                                                                                                                 

3. Nominace do soutěže 

Se uskuteční prostřednictvím e-mailového formuláře, který můžete stáhnout na webových stránkách 

soutěže (viz bod.6) od 15.11.2012 a odeslat e-mailem do 12.12.20122 na adresu: 

radka.pithartova@daphne.cz. Ve formuláři vyplníte název a kontakty školy, složení týmu a garanta 

týmu.   

 

4. Obecné zásady při přípravě projektu 

4.1. Iniciativa a pracovní nasazení musí spočívat na studentech,  garant by měl plnit jen roli 

„supervizora“.  

4.2. Je nutné pracovat týmovým způsobem, tj. rozdělit si práci v rámci týmu a toto rozdělení  

deklarovat i v projektovém návrhu. 

4.3. V projektu musí být zahrnuta dobrovolnická fyzická práce v terénu (tu může vykonávat i větší 

počet osob než je počet osob v týmu).    

4.4. Projekt musí být propagován v rámci místní komunity – například slavnostním zahájením, 

otevřením, exkurzí pro veřejnost, oznámením v rozhlase, tisku a podobně.  

 

5. Náležitosti projektového návrhu 

Povinné:  

 Název  projektu  

 Název a adresa školy, složení týmu a úloha členů týmu, jméno garanta  

 Popis záměru obsahující text, plánky, fotodokumentaci stávajícího stavu 

 Rozpočet na částku 15.000 Kč  

 Popis a odhad rozsahu dobrovolnické práce  

 Publicita projektu. Jak na projekt upozorníte místní veřejnost? Slavnostní otevření, 

vyhlášení, exkurze pro veřejnost, informační tabule, leták…. 

Nepovinné:  

 Zajištění dalších sponzorů projektu – podpoří projekt ještě někdo další kromě školy? 

Nejen finančně, ale i zapůjčením nářadí, techniky, poskytntím pozemku, prací…   

 Projednání projektu: Musí být projekt s někým projednán, vyžaduje něčí souhlas? 

(majitel či uživatel pozemku, správce toku). 

Podrobnější rozvedení náležitostí projektu včetně doporučených rozsahů jednotlivých částí naleznete 

ve formuláři projektu, který  je bude ke ztažení od 15.11.2012 na  stránkách soutěže (viz. Bod 6).  

 

6. Podpora projektových týmů během přípravy  

 

Organizátor soutěže zveřejní od 12.11.2012 pravidla soutěže a další podpůrné informace na 

stránkách soutěže http://daphne.cz/projekty/voda-pro-zivot. Tyto stránky budou průběžně 

aktualizovány. Organizátor soutěže zajistí pomoc a rady během přípravy formou e-mailové 

korespondence, případně telefonicky. Kontaktní osobou je Radka Pithartová 

radka.pithartova@daphne.cz. U realizovaných projektů bude případná podpora poskytnuta osobně 

během návštěvy zástupce organizátora soutěže na vybrané škole.         

 

http://daphne.cz/projekty/voda-pro-zivot
mailto:radka.pithartova@daphne.cz
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7. Odevzdání návrhů projektů 

Projektový návrh je nutné odeslat na adresu organizátora soutěže  v jedné kopii v písemné formě 

s podpisem vedoucího týmu nebo garanta týmu a elektronicky jako přílohu e-mailu do 10.3.2013 

(platí razítko pošty s tímto datem). Projekty odevzdané po tomto termínu nebudou do soutěže 

přijaty.  

 

8. Hodnocení projektů 

Hodnocení proběhne ve čtyřech kolech:   

8.1. V prvním kole budou vyřazeny projekty, které nesplňují základní kritéria projektového návrhu 

8.2. Ve druhém kole bude vybráno 10 nejlepších projektů dle kritérií uvedených v bodě  9.5. 

Složení poroty pro první dvě kola soutěže : David Pithart (Daphne ČR), Simona Poláková 

(Daphne ČR), Luboš Pospíchal (ZŠ Deštná)  

8.3. Ve třetím kole budou z deseti nejlepších projektů vybrány tři vítězné projekty, které obdrží 

dotaci od organizátora soutěže na realizaci projektu.   

8.4. Ve čtvrtém kole bude stanoveno pořadí tří vítězných projektů, které byly realizovány 

Složení poroty pro třetí a čtvrté kolo: RNDr David Pithart (Daphne ČR), Mgr. Simona Poláková 

(Daphne ČR), Mgr. Luboš Pospíchal (ZŠ Deštná), Mgr.Libuše Vlasáková (Ministerstvi životního 

prostředí České republiky), ambasador projektu (viz bod 10.2.), zástupce sponzora firmy 

CocaCola 

8.5. Kritéria hodnocení. Při hodnocení projektů bude vzato v úvahu 7 kritérií s nestejnou váhou 

vůči celkovému hodnocení projektu. Každý z členů poroty může udělit  každému projektu pro 

příslušné kritérium následující maximální počet bodů:  

 Přínos a originalita projektu – 15 bodů 

 Věcná úroveň zpracování projektového návrhu (srozumitelnost návrhu, přílohy, postup 

práce, rozdělení úloh v rámci týmu, rozpočet) – 20 bodů 

 Formální úroveň zpracovaného návrhu – 5 bodů 

 Zajištění dobrovolnické práce – 5 bodů 

 Zajištění publicity – 8 bodů 

 Projednávání spojené s projektem – 5 bodů 

 Získání další podpory – 5 bodů 

Maximálně tedy může projekt získat 63 bodů od jednoho člena poroty.    

 

9. Realizace tří vítězných projektů 

9.1. Školy, které nominovaly tři vítězné týmy obdrží od organizátora soutěže dotaci 15.000 Kč na 

realizaci projektu na základě smlouvy o spolupráci, uzavřené v období 30.3. – 15.4.2013, 

dotace bude poskytnuta v termínu do 10 dnů od podpisu této smlouvy. Náklady na projekt 

škola  nemusí dokládat ani vyúčtovávat!   

9.2. Organizátor soutěže vyplatí odměnu pedagogům - garantům vítězných týmů ve výši 3000 Kč 

formou  smlouvy o dílo.   
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9.3. Realizace projektu může být podpořena i z jiných prostředků, což může zlepšit bodový zisk 

(viz 9.5.), avšak jen pokud se jedná o podporu subjektů mimo školu.    

9.4. Organizátor soutěže navštíví školy jednak ve fázi plánování realizace projektu a jednak při 

následném hodnocení realizovaného projektu.   

9.5. Během realizace projektu musí týmy pořizovat fotodokumentaci a shromažďovat podklady 

pro následnou prezentaci projektu při vyhlášení.  

 

10. Publicita soutěže, projektů a zúčastněných škol;  vyhlášení výsledků soutěže  

10.1. K dni vyhlášení soutěže (12.11.2012) bude vydána tisková zpráva ČTK  

10.2. Ambasador projektu. Organizátor soutěže zajistí účast veřejně známé osobnosti během jara 

2013; tato osobnost, ambasador projektu, se bude podílet na vyhodnocení soutěže a 

vyhlášení vítězných projektů.  

10.3. Všechny přihlášené projekty, které splňují kritéria soutěže, budou spolu s odkazem na školy 

zveřejněny na webových stránkách soutěže od 1.4.2013 nejméně do 31.12.2013 

10.4. 10 nejlepších projektů bude publikováno v barevné brožuře; školy s úspěšnými projekty 

obdrží po 50 ks, všechny zaregistrované týmy 3 ks.  

10.5. Tři vítězné realizované projekty budou slavnostně vyhlášeny ambasadorem projektu na 

oslavách dne Dunaje v Olomouci v týdnu 24.-28.6.2013 (Konečné datum bude upřesněno).  

10.6. Zástupci tří  vítězných týmů (z řad studentů) realizoavných projektů představí tyto projekty 

při vyhlášení formou 5-10 minutové prezentace. 

10.7. Fotodokumentace a videodokumentace pořízená z vyhlášení soutěže  bude prezentována na 

webových stránkách soutěže a bude k dispozici třem vítězným školám.  

10.8. Organizátor soutěže hradí cestovní náklady a jeden nocleh s polopenzí spojené s touto akcí, 

členům třech vítězných týmů,  jejich garantům a ředitelům škol.     

10.9. K vyhlášení vítězů soutěže bude vydána tisková zpráva ČTK 

10.10. Realizované projekty si zajistí publicitu v rámci místní komunity či regionu také vlastními 

prostředky – na webových stránkách školy, v místním tisku či rozhlase - nástin jak získat 

publicitu je  ostatně podmínkou přijetí projektů do soutěže.   

 

11. Cena pro vítěze 

Organizátor soutěže poskytne prostředky na zakoupení cen pro vítězné týmy v celkové 

hodnotě 9 000 Kč a zajistí pořízení a předání cen během vyhlášení soutěže.     

 

 

 

     

  

 

    

   


