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Informace o krajském kole soutěže Junior Erb
Vážení,
dovolujeme si Vás informovat o plánovaném vyhlášení krajského kola Junior Erbu, které
proběhne v prvních měsících roku 2012. Soutěž je určena mladým lidem, ať už jednotlivcům
nebo skupinám (např. školním třídám), kteří vytvářejí webové stránky, jejichž obsah je
nějakým způsobem spjat s určitou obcí, městem nebo krajem. Bližší informace naleznete
v příloze JuniorErb_kriteria.
Na základě poznatků z letošního ročníku soutěže Junior Erb, informujeme o příštím ročníku
již nyní. Cca 80 % oslovených ředitelů škol projevilo o soutěž zájem. Jedinou podmínkou
bylo, aby na ni měli dostatečný časový předstih a mohli se kvalitně připravit. Vyučující, kteří o
soutěž budou mít zájem, pak mohou tento projekt zapracovat do osnov odborných předmětů.
O zahájení příjmu přihlášek, uzávěrek atd. budeme informovat zástupce škol ihned po
oficiálním vyhlášení krajského kola. Současně tyto informace budou zveřejněny na portále
Plzeňského kraje.
S pozdravem

Ing. Václav Koudele
vedoucí Odboru informatiky

1 příloha

Kritéria pro soutěž JuniorErb
Soutěž JuniorErb je určena mladým lidem do 18 let, kteří vytváří vlastní webové stránky
a internetové projekty pro města, obce, regiony, turistická místa, školy, veřejnou správu
a subjekty podílející se na společenském životě samospráv, případně pro školní týmy,
které již zmíněné projekty tvoří v rámci školní práce. Přihlášeny mohou být i projekty,
které mají určitý vztah k webovým stránkám úřadů měst, obcí či krajů a mohou rozšířit
jejich funkčnost či spektrum služeb.
Účastníci mohou reprezentovat školu na konferenci Junior Internet a na krajském
předávání v sídle Plzeňského kraje.
Vítězové soutěže budou oceněni na konferenci Junior Internet a zároveň na konferenci
Internet ve státní správě a samosprávě (ISSS)/ Visegrad Four for Developing
Information Society (V4DIS). Na konferenci se každoročně schází okolo 2500
zástupců z řad vrcholových politiků, zástupců státních orgánů, starostů měst a obcí,
manažerů a odborníků z firem z oblasti informačních technologií a další.
Pravidla soutěže

1.

Do soutěže se mohou přihlašovat pouze stránky, internetové služby a projekty
dostupné prostřednictvím internetu.

2.

Tyto projekty se musí tématicky týkat následujících oblastí:


webové stránky měst, obcí, regionů, aplikace a služby doplňující (případně
rozšiřující) stávající www-stránky městských, obecních nebo krajských úřadů



podpora turistického ruchu – pamětihodnosti, turistická místa, zajímavosti
(studánky, rozhledny, cyklostezky apod.)



škola, vzdělávání, volnočasové aktivity (školní internet/intranet, rezervační
systém apod.)



stránky sportovních organizací, spolků, sdružení apod., které se podílejí na
společenském životě obce (např. místní sportovní klub, dobrovolní hasiči,
místní jednota Sokola apod.)



další projekty související s veřejnou správou (obecní TV, inforádio apod.)

3.

Do soutěží se mohou přihlašovat webové stránky, jejichž autorům je 18 let či
méně (datum narození později než 19.3.1993). Pokud projekt vytváří tým, musí
tuto podmínku splňovat alespoň 2/3 týmu a přihlašovatel.

4.

Stránky, které budou v době hodnocení nedostupné, nebudou hodnoceny.

5.

Pokud jeden účastník vytváří více webů, pro každý vyplní samostatnou přihlášku.

6.

Ve vybraných krajích budou vyhlášeny krajská kola jejichž vítězové postoupí do
celostátního finále.

7.

Účastník se může s webem účastnit i soutěže Zlatý Erb či jiných soutěží Junior
Internetu.

8.

Účastníci soutěží souhlasí se zveřejněním svého jména a příjmení, věku
a informací o přihlášeném projektu.

9.

Účastníci soutěže vyplní zároveň s přihláškou i odpovědi na statistický dotazník.

10. V případě jakýchkoli dotazů se obracejte na info@juniorinternet.cz.
11. Bližší informace o letošním ročníku naleznete na
http://www.juniorinternet.cz/competitions/juniorerb.aspx.

