
Po Česku 
V současné době je cestování po České republice možná nejdostupnější variantou jak aktivně trávit svůj 
volný čas. Můžeme poznávat půvaby krajiny i bohatou historii naší krásné země. A samozřejmě se u 
toho pohybovat – vždyť sportování udržuje v kondici tělo i ducha. 

Všechny výše zmíněné aktivity v sobě zahrnuje náš závod, nazvaný jednoduše "Po Česku“. V letošním 
roce proběhne již druhý ročník této oblíbené soutěže. Pokud jste se závodu v minulém roce neúčastnili, 
přečtěte si následující řádky, kterými se vám pokusíme náš závod představit. Pročtení základních 
informací doporučujeme i ostříleným závodníkům, protože ve druhém ročníku bude několik změn. 

 
JAKÝ JE PRINCIP ZÁVODU? 

Pravidla závodu jsou velmi jednoduchá. Každý měsíc zveřejníme na webových stránkách školy 
(v aktualitách) zadání pěti úkolů, které budete mít možnost daný měsíc plnit. Zadání úkolů také 
posíláme aktivním účastníkům na jimi uvedenou mailovou adresu. Za splnění úkolu získáte podle jeho 
náročnosti předem určený počet bodů. Letos bude ještě jeden speciální úkol, který můžete plnit 
během celého roku. 

V minulém roce byly úkoly obecně zaměřené na sportovní výkon, zručnost, zlepšování dovedností, 
získávání vědomostí, návštěvy kulturních památek, poznávání krajiny ČR a nejen historických částí 
měst. 
 

KDO SE MŮŽE ZÁVODU ZÚČASTNIT? 

Do závodu se může zapojit pouze student Gymnázia a Střední odborné školy Přelouč. Jedná se o 
závod pro jednotlivce, ale samozřejmě můžete cestovat s rodinnými příslušníky, kamarády nebo 
spolužáky. Úkoly ovšem plníte osobně. 
 

KDY BUDE ZÁVOD PROBÍHAT? 

Závod bude probíhat od října do května (celkem 8 kol). V závěru každého měsíce bude zveřejněna 
tabulka s přehledem bodového skóre účastníků. V červnu pak vyhlásíme konečné výsledky a 
odměníme všechny aktivní účastníky. Bodová hranice, kterou musíte překonat, abyste byli uznáni jako 
aktivní účastník, bude stanovena během října (minulý rok to bylo 30 bodů). 
 

JAK SE MŮŽETE DO ZÁVODU PŘIHLÁSIT? 

Do závodu se přihlásíte odevzdáním vyplněné přihlášky, kterou dostanou zájemci od organizátorů 
soutěže.  
 

JAK PLNIT ZADANÉ ÚKOLY? 

Poté, co dorazíte na určené místo, postupujete přesně podle zveřejněného zadání (shromažďujete 
informace, pátráte po souvislostech, plníte různorodé úkoly, odpovídáte na otázky, pořizujete 
fotografie apod.). Správci skupiny následně zašlete zjištěné odpovědi a fotografie na email 



pocesku@gyasos-prelouc.cz, a to nejpozději poslední den v daném měsíci (email bude mít následující 
podobu: předmět: název úkolu, zpráva: jméno závodníka + odpovědi, příloha: fotodokumentace). 
Splnění úkolu není možné doložit jiným způsobem.  

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 

V červnu proběhne vyhlášení výsledků. První tři závodníci (s nejvyšším počtem bodů) budou odměněni 
hodnotnou cenou. Pokud nastane situace, že se více závodníků umístí na některém z prvních tří míst, 
rozhodne o celkovém pořadí závod v reálném čase. Bude se jednat o splnění několika úkolů v Přelouči 
– podmínky tohoto finálového rozstřelu budou dotčeným závodníkům sděleny na konci května. Všichni 
aktivní účastníci se pak mohou těšit na různé odměny (minulý rok se jednalo především o drobnou 
elektroniku, sportovní nákrčník, naučné časopisy, jednoduché hry, propagační materiály školy atd.). 
Letos se můžete navíc těšit například na sportovní vybavení nebo předplatné naučných časopisů. 

CENY: 

V minulém ročníku získali nejúspěšnější soutěžící tyto ceny: 
1. místo: notebook 
2. místo: chytré hodinky 
3. místo: dalekohled 

Letos se pokusíme zajistit podobné hodnotné ceny pro první tři místa. 

POUČENÍ: 

Každý měsíc vybereme několik fotek, které budou zveřejněné na naší soukromé facebookové skupině a na 
instagramovém profilu pocesku2021. Zapojením se do tohoto závodu souhlasíte s případným zveřejněním vaší 
fotografie. Dále berete na vědomí, že škola je pouze organizátorem závodu, a tedy neodpovídá za případný úraz 
účastníka ani za ztrátu jeho osobních věcí. Závodu se tedy účastníte na vlastní odpovědnost. 

• Tuto skutečnost musí zletilý student potvrdit při odevzdání přihlášky podpisem  
• Pokud se jedná o nezletilého studenta, musí jeho zákonný zástupce potvrdit, že souhlasí se zapojením 

tohoto žáka do závodu – opět podpisem přihlášky do soutěže. 
• Dokud nebude tato podmínka splněna, není student účastníkem závodu Po Česku. 

 


