Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická
a Vyšší odborná škola, příspěvková organizace

Soutěž:

Prezentiáda 2017

Úroveň soutěže:

krajské kolo a celostátní kolo

Datum konání:

21. duben 2017

Zpráva:

Vítězkami v Brně jsou Emilky, podle Emila Zátopka
Tak začínal článek Františky Orságové, hlavní organizátorky krajského kola Prezentiády
v Jihomoravském kraji.
21. dubna se na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity sešly soutěžní týmy, které
prezentovaly své pojetí Lásky, sexu a něžností nebo ukázaly, co považují za Nejpřínosnější vynález.
Všichni se s tím poprali po svém a nezalekli se ani kontroverznějších témat nebo zpracování
v Prezi.
Nad ostatní vynikla trojice dívek z naší školy, která se představila jako Emilky. Nebály se jít s kůží na
trh a představit vynález čistě pro ženy - podprsenku. Prezentace v Prezi, plynulý projev, sladěnost
a originalita pojetí jim zajistila postupovou vstupenku do dvoudenního celostátního finále.

1. místo:
Emilky - Karolína Balatková, Veronika Malcová, Soňa Kuderová
(Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno, p. o.)
2. místo:
JaRoPe - Jaroslav Španihel, Petr Hasil, Robert Škvařil
(Gymnázium T. G. Masaryka Zastávka)
3. místo:
Abazin team - Barbora Vítová, Anna Neugebauerová, Zita Ondráčková
(Gymnázium a JŠ Břeclav)
&
Dlapíkovi kluci - Prokop Moravčík a Michal Vaněk
(Brno - SŠ informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, Čichnova 23)

Ve čtrtek 27.4.2017 bylo v 9 hodin oficiálně zahájeno na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy
univerzity závěrečné kolo Prezentiády 2017 - Grandfinále za účasti českých a slovenských týmů.
Teprve při zahájení finále se soutěžící dozvěděli zadání soutěžních témat. Na výber měli téma
„Svět bez peněz“ nebo „Jiný kraj, jiný mrav“. A pak vše začalo. Týmy měly čas do 19 hodin na
zpracování vybraného zadání. Bonusové body mohly získat v případě, pokud se jim podařilo
zakomponovat do daného tématu „vanilkový puding“.
Finále pokračovalo v pátek 28. 4. a bylo zahájeno krátkou videosekvencí na téma „Pitná voda“.
Cena za nejlepší video Ondrášovky- sponzora soutěže putovala do Bratislavy.
Hlavní část prezentace ale tvořil výstup soutěžících před porotou, při kterém jednotlivé týmy
obhajovaly téma vybrané a zpracované den předtím. Součástí byly i dotazy porotců a publika.
Ve velké konkurenci většinou již z minulých let ostřílených týmů se naše „Emilky“ umístily na
krásném čtrnáctém místě.
Děkujeme za reprezentaci a gratulujeme.

Výsledková listina:
1. místo: Feel (SŠ a VOŠ aplikované kybernetiky s.r.o., Hradec Králové)
2. místo: Salašníci (Obchodná akadémia, Žilina)
3. místo: DoiX (Gymnázium Pardubice Dašická)
…
…
14. místo: Emilky (OA, SOŠ knihovnická a VOŠ Brno)

Garant akce:
Ing. Josef Barák, PhD.; Mgr. Marie Vejslíková

