„Dopravní soutěže mladých cyklistů ON-LINE“

Vyhlašovatelem této modifikované (online) verze soutěže je Ministerstvo dopravy ČR –
Samostatné oddělení BESIP
Realizátorem soutěže je Centrum služeb pro silniční dopravu, prostřednictvím krajských
koordinátorů BESIP (KK BESIP) ve spolupráci s ostatními odbornými subjekty na úrovni krajů,
měst, obcí, například zástupců Policie ČR, složek IZS (Český červený kříž a další) a lektorů dopravní
výchovy z dětských dopravních hřišť (DDH).

I. Organizační a technické podmínky
1. Soutěž je vyhlášena pro 4-členné smíšené družstvo (2 dívky, 2 chlapci) žákyň/žáků, pod
vedením pedagogického pracovníka školy či školského zařízení:
a) Základních škol, vč. školních družin a školních klubů působících v těchto školách
b) Základních škol praktických a speciálních (integrujících žáky se SVP); tato kategorie
bude hodnocena samostatně
c) Školských zařízení – např. DDM, SVČ, skautské oddíly a další zájmové a volnočasové
organizace
2. Kategorie soutěžících dle věku (soutěžící dovrší daný věkový limit v letošním kalendářním
roce):
a) I. kategorie = 10-12 let
b) II. kategorie = 12-16 let
3. Forma soutěže a její výstupy; doporučený rozsah výstupů:
Audiovizuální záznam, vč. možného doplnění počítačovou animací, foto reportáží,
prezentací s textovým a grafickým záznamem zpracovaným na zadané téma příslušné
věkové kategorie
Výstupy zpracované za použití digitálních technologií (DT) budou zpracovány v rozsahu
cca 3-6 minut (AVD záznam); cca 10-15 slidů (prezentace)
4. Postupový klíč (pro obě věkové kategorie):
a) Základní kolo – ZŠ nebo školské zařízení; ZŠ nebo školské zařízení nominuje jedno
vítězné družstvo (v každé kategorii) do okresního (oblastního) kola

b) Okresní (oblastní kolo) – vítězná družstva (v každé kategorii jedno družstvo)
postupuje do kola krajského
c) Krajské kolo (14 krajů, vč. hl. m. Prahy) – vítězná družstva (v každé kategorii jedno
družstvo) postupují do celostátního finále
d) Celostátní finále; vyhlášení vítězných družstev soutěže; v obou věkových kategoriích
budou vyhlášena tři nejlepší družstva (1., 2., 3. místo); ZŠ speciální a praktické budou
vyhlášeny samostatně (v obou věkových kategoriích); předání cen a diplomů vítězům
celostátního finále na Ministerstvu dopravy ČR

II. Tematické (obsahové) zaměření on-line soutěže DSMC pro
rok 2021
I.

kategorie:

„Moje každodenní cesta do/ze školy – někdy pohodová, někdy plná zážitků …“
Dílčí doporučené náměty na rozpracování tématu:
1. Zmapování trasy domov – škola - domov; popis a zdůvodnění volby mojí trasy, proč
právě tudy? Zvolil/la jsem trasu nejkratší/nejbezpečnější/nejhezčí/jinou variantu?
Proč?
2. Do školy chodím pěšky/jedu na kole/koloběžce/vozí mě rodiče; jaké dopravní
prostředky veřejné dopravy využívám při cestě do školy a proč?
3. Jaká místa na své cestě dobře znám, cítím se na nich bezpečně, umím se na nich
správně orientovat/na některých místech se necítím příliš bezpečně – proč?
4. Co mi pomáhá bezpečně cestu do školy zvládnout- dopravní značení, hlídka policistů u
přechodu, doprovod staršího sourozence, člena rodiny nebo něco jiného? Jaké prvky,
z hlediska dopravní bezpečnosti, na své cestě do školy postrádám?
5. Můj neopakovatelný zážitek z cesty do/ze školy (kladný nebo i záporný) z hlediska
dopravní bezpečnosti
6. Memento: poučení z mé cesty do školy; co bych poradil/la a doporučil/la svým
vrstevníkům nebo mladším spolužákům, aby cestu do školy zvládli bezpečně a s radostí

II.

kategorie:

„Kolo je můj přítel. Jezdím dobře a ráda/rád. Ale musím být vždy ve střehu!“
Dílčí doporučené náměty na rozpracování tématu:
1. Problematika cyklistů – jízda na kole ve městě, v obci a okolí (jednotlivec nebo
skupina); možná simulace cyklistického výletu do přírody
2. Než vyjedu – kontrola technického stavu jízdního kola – na co nezapomenout před
jízdou; jak kvalitní jízdní kola používají lidé z mého okolí (moji rodiče, prarodiče,
sourozenci, vrstevníci…); reálné zkušenosti, příklady (pozitivní, negativní)

3. Vhodné/nevhodné oblečení, ochranné doplňky – kvalitní cyklistická přilba; zákonná
povinnost ji používat; moje zkušenosti z praxe – příklady; využití reflexních prvků –
kam, jak a proč je umístit; jejich význam za snížené viditelnosti; zákonný rámec jejich
používání; vlastní reálné zkušenosti (i příklady dalších účastníků silničního provozu)
4. Možné příklady dobrého (užitečného) a špatného dopravního značení pro cyklisty
v reálném silničním provozu (svislé i vodorovné); jízda na cyklostezce – její výhody,
rizika; vztah k ostatním uživatelům cyklostezky
5. Jedeme na výlet a je nás víc - jízda na jízdním kole ve skupině, ukázka jízdy podle
pravidel silničního provozu; vztah cyklista – řidič motorového vozidla (úskalí pohybu
cyklistů v silničním provozu)
6. Memento: poučení/rady mým vrstevníkům cyklistům – jak se chovat v roli cyklisty
v reálném silničním provozu, abych vždy dojel bezpečně do cíle; možné doporučení na
základě konkrétního osobního zážitku z jízdy v ostrém silničním provozu (pozitivního
nebo negativního)
Poznámka
Podáním soutěžní práce autorský kolektiv (tj. všichni členové soutěžního družstva) potvrzuje, že ji
nezískal od jiných autorů nebo z veřejně dostupných online zdrojů (sociálních sítí) či z autorského
fondu nebo již vzniklých prezentací jiných osob. Do soutěže nebudou přijaty práce obsahující
video/audio záznamy, fotografické reportáže nebo prezentace zaznamenávající reálné události
odvysílané v TV nebo radiových stanicích.

Podáním práce do soutěže účastník vyjadřuje souhlas s případným
zveřejněním potřebných osobních údajů v rámci průběhu hodnocení
soutěže, příp. její PR veřejné propagace.

III. Průběh soutěže, hodnocení prací
Veškeré výstupy soutěže (díla) budou zpracované elektronicky; mohou být také, pomocí DT,
zaznamenány na přenosný digitální nosič – CD, DVD, USB disk. Přebal nosiče (obálka) bude
označen následujícími údaji: jméno a příjmení všech zpracovatelů (tj. všech členů soutěžního
družstva), věk zpracovatele (nemusí být uvedeno přesné datum narození), jméno a příjmení
pedagoga – garanta družstva, název a adresa základní školy nebo školského zařízení, třída,
kontaktní email a telefon na pedagoga – garanta družstva.
Pokud budou vyhotovené práce předány pouze elektronicky (zaslání přes elektronickou
úschovnu), budou všechny relevantní (výše uvedené) osobní a kontaktní údaje zaslány krajskému
koordinátorovi/koordinátorce BESIP rovněž elektronicky, a to jako nedílná součást vyhotoveného
díla.
Nedílnou součástí všech zaslaných soutěžních prací bude „Informovaný souhlas se zpracováním
osobních údajů“ (IS) pro DSMC online 2021 (viz příloha propozic č. 1), a to pro každého

jednotlivého člena soutěžního družstva zvlášť. Bez řádně vyplněného IS nelze zaslanou práci do
soutěže akceptovat. Do soutěže lze akceptovat řádně vyplněné informované souhlasy soutěžících
zaslané elektronicky (preferovaná varianta) nebo korespondenčně, a to výhradně s ručním
či elektronickým podpisem zákonného zástupce dítěte.

Základní kolo – ZŠ nebo školské zařízení nominuje jedno vítězné družstvo (v každé kategorii)
do okresního (oblastního) kola. Vítězné dílo zašle zástupce školy nebo školského zařízení
elektronicky (preferovaná varianta) nebo korespondenčně na adresu regionálně příslušného KK
BESIP (kompletní kontaktní údaje jsou uvedeny v příloze č. 2). KK BESIP na přiloženou emailovou
adresu potvrdí přijetí díla do soutěže. KK BESIP odpovídá za to, že do dalších kol soutěže budou
postupovat pouze práce, které plně odpovídají zadání těchto propozic.

Okresní (oblastní kolo) – hodnotící 3-členná komise ve složení regionálně příslušný krajský
koordinátor BESIP + další dva členové jmenovaní KK BESIP (primárně osoby působící v oblasti
prevence dětí a mládeže, Policie ČR či složek IZS, příp. zástupce DDH) všechna zaslaná díla
posoudí, vyhodnotí a vyhlásí vítězná družstva (v každé věkové kategorii jedno družstvo), která
postupují do krajského kola. Bezprostředně po ukončení vyhodnocení okresního (oblastního) kola
soutěže krajská koordinátorka/krajský koordinátor BESIP písemně (elektronicky) vyrozumí
kontaktní osobu všech zúčastněných družstev a sdělí jí výsledek hodnocení (postupující
i nepostupující družstva v obou věkových kategoriích). Oceněna budou všechna zúčastněná
družstva, do krajského kola soutěže postupuje pouze vítězné družstvo (v každé věkové kategorii).
Krajská koordinátorka/krajský koordinátor BESIP zajistí předání diplomů a cen všem zúčastněným
družstvům (v obou věkových kategoriích).
Hodnocení prací zaslaných ZŠ speciálními a praktickými (integrující žáky se SVP) proběhne
samostatně (v obou věkových kategoriích).

Krajské kolo (14 krajů, vč. hl. m. Prahy) – hodnotící 3-členná komise ve složení regionálně
příslušný krajský koordinátor BESIP + další dva členové jmenovaní KK BESIP (primárně osoby
působící v oblasti prevence, Policie ČR či složek IZS, příp. zástupce DDH) všechna zaslaná díla
posoudí, vyhodnotí a vyhlásí vítězná družstva (v každé věkové kategorii jedno družstvo), která
postupují do celostátního finále soutěže. Bezprostředně po ukončení vyhodnocení krajského kola
soutěže krajská koordinátorka/krajský koordinátor BESIP písemně (elektronicky) vyrozumí
kontaktní osobu všech zúčastněných družstev a sdělí jí výsledek hodnocení (postupující
i nepostupující družstva v obou věkových kategoriích). Oceněna budou všechna zúčastněná
družstva, do celostátního finále soutěže postupuje pouze vítězné družstvo (v každé věkové
kategorii).
Krajská koordinátorka/krajský koordinátor BESIP zajistí předání diplomů a cen všem zúčastněným
družstvům (v obou věkových kategoriích).
Hodnocení prací zaslaných ZŠ speciálními a praktickými (integrující žáky se SVP) proběhne
samostatně (v obou věkových kategoriích).

Celostátní finále – hodnotící 3-členná komise složená ze zástupců Samostatného oddělení
BESIP MD, oddělení BESIP CSPSD, příp. dalších členů, všechna zaslaná díla posoudí a vyhodnotí.

Oceněna budou všechna zúčastněná družstva. Hodnotící komise vyhlásí tři nejlepší práce v každé
věkové kategorii (1., 2., 3. místo).
Hodnocení prací zaslaných ZŠ speciálními a praktickými (integrujícími žáky se SVP) proběhne
samostatně (v obou věkových kategoriích).
Výsledky celostátního finále soutěže budou písemně oznámeny na webových stránkách
www.ibesip.cz v souladu s níže uvedeným časovým harmonogramem soutěže.
Vítězným družstvům soutěže budou v prostorách MD předány diplomy a ocenění.

IV. Podrobný časový harmonogram soutěže
Informace o soutěži
3.5.2021
05 – 06/2021

05 – 09/2021

- zveřejnění propozic DSMC ON-LINE 2021 na www.ibesip.cz
- předání/zaslání propozic soutěže a informací o soutěži ze strany
KK BESIPna všechny zainteresované subjekty v příslušném kraji ČR
(ZŠ, školská zařízení, KÚ, ORP, atd.
- vypracování prací ze strany soutěžních družstev; personální
nominace do hodnotících komisí v krajích

Jednotlivá kola soutěže
Základní kolo (ZK)
Do 30.9.2021

- odeslání vítězných prací příslušné/mu KK BESIP

Okresní/oblastní kolo (OK)
1.10.2021 – 15.10.2021

- zasedání hodnotících komisí OK, vyhodnocení prací,
- vyrozumění zástupců škol a školských zařízení
- předání informací, diplomů a cen

Krajské kolo (KK)
18.10.2021 – 29.10.2021

Do 10.11.2021

- zasedání hodnotících komisí KK, vyhodnocení prací,
- vyrozumění zástupců škol a školských zařízení
- předání informací, diplomů a cen
- odeslání vítězných prací krajských kol ze strany krajských
koordinátorů BESIP na CSPSD

Celostátní finále (CF)
22.11.-26.11.2021
29.11. - 3.12.2021

- vyhlášení výsledků
- vyrozumění zástupců škol a školských zařízení
- předání diplomů a cen na MD
- zveřejnění výsledků DSMC ON-LINE 2021 na www.ibesip.cz

V. Kritéria pro hodnocení soutěžních prací
a) Věcná a obsahová správnost prezentovaných informací; soulad prezentovaných informací
s pravidly silničního provozu
b) Výhradně vlastní invence úměrná příslušné věkové kategorii
c) Kreativní zpracování – atraktivnost prostředí, nápad, vtip, dialogy; atraktivita záběrů
a celkového provedení práce, využité grafiky, audio/video záznamu, animace, fotogalerie
atd.
d) Důraz na týmovou práci - zapojení všech členů družstva (případně i dalších osob);
prezentační dovednosti všech členů družstva
e) Memento díla (apel, nosná myšlenka práce) – může ztvárněné dílo ovlivnit chování
ostatních vrstevníků nebo i mezigeneračně?
f) Dodržení formální stránky práce – tj. rozsah díla, odevzdání práce v požadovaném termínu,
uvedení všech vyžadovaných kontaktních a osobních údajů družstva dle požadavku
propozic soutěže, připojení IS pro všechny soutěžící
Poznámka
Vyhlašovatel soutěže (Ministerstvo dopravy – Samostatné oddělení BESIP) si vyhrazuje právo
ponechat si soutěžní práce a použít je při preventivně výchovné činnosti, propagaci a osvětě.
Vyhlašovatel je také oprávněn využít bezplatně soutěžní práce (či jejich části) k vydání publikací,
výukových a metodických materiálů nebo k tvorbě prezentací s tím, že všichni účastníci soutěže
přihlášením své soutěžní práce do soutěže s tímto způsobem bezplatného užití soutěžní práce
vyslovují ve smyslu příslušných ustanovení autorského zákona svůj souhlas.
Vyhlašovatel soutěže není povinen výše uvedeným způsobem dílo (či jeho
část) užít a je oprávněn zčásti nebo zcela toto oprávnění poskytnout třetí
straně (osobě).

Přejeme vám hodně úspěchů v soutěži.

V Praze dne …………………………

Digitálně
podepsal Mgr.
Tomáš Neřold, MA.
30.04.2021 16:16

...................……………………………………..
Mgr. Tomáš Neřold, M.A.
Vedoucí Samostatného oddělení BESIP
Ministerstvo dopravy

Přílohy:
č.1 - Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů
č.2 – Kontakty na krajské koordinátorky/koordinátory BESIP

