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Národní kolo soutěže v 
České republice  
Dne 7. října 2020 proběhlo národní kolo soutěže v 

České republice, které bylo pořádané partnerem 

EUROFACE CONSULTING. 

Je jediným partnerem, kterému se podařilo během 

takové nestabilní situace osobně zorganizovat národní 

kolo soutěž. 

 

Z tohoto důvodu měl partner příležitost mluvit s 

účastníky osobně a získat od nich okamžitou zpětnou 

vazbu. 

Skills Plus je soutěž dovedností pro osoby 

s pracovní neschopností. Nehodnotíme 

postižení, hodnotíme talent! 

Skills Plus jsou týmové soutěže a zaručují 

nezapomenutelný zážitek!! 

 

 

Přípravy na NC – jak začít? 
 

Organizace národních soutěží vyžaduje dost času, 

zkušeností a telefonních hovorů. To se nestane ze dne 

na den. Proto jsou následující odpovědi od EUROFACE 

CONSULTING (Katarína Francková) velmi cenné pro 

ostatní partnery a mohou pomoci při organizování 

národních soutěží. 

Jak jste organizovali národní kolo soutěže SKILLS+? 

‘’ V předchozích letech jsme úzce spolupracovali s MŠ, ZŠ 

a SŠ pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí. Na 

obou stranách vznikla úspěšná spolupráce, a proto jsme se 

rozhodli uspořádat soutěže opět ve spolupráci s touto 

školou.’’ 

Jakým výzvám (pokud vůbec nějaké byly) jste čelili při 

organizaci NC? Museli jste nějak měnit původní plány?  

‘’ Díky zkušenostem z předchozí soutěže jsme byli docela 

dobře připraveni na každou situaci. Bohužel nás dostihla 

druhá vlna COVID 19 a museli jsme této situaci všechno 

přizpůsobit. Původní plán počítal s uspořádáním soutěží 

mezi několika školami v České republice, ale vzhledem k 

druhé vlně COVID to nebylo možné naplánovat. Byli jsme 

rádi, že se nám soutěž vůbec podařilo zorganizovat. Ráno – 

v den soutěže – vláda České republiky vyhlásila okamžité 

uzavření všech škol. Přesto se nám podařilo soutěž i přes 

velký tlak uspořádat a byli jsme schopni vybrat účastníky do 

mezinárodního kola soutěže. Měli jsme velké štěstí.’’ 

Které studijní obory soutěžily? 

‘’Studenti soutěžili v oborech IT a zahradníci.’’ 

Jakým klíčem / metodikou jste vybrali účastníky 

soutěže? 

‘’Se školou jsme neustále v kontaktu. Před samotnou 

soutěží jsme několikrát diskutovali s učiteli a ředitelem školy 

o samotné soutěži a dále také účasti žáků v mezinárodním 

kole soutěže. Bylo nutné, aby se učitelé aktivně zapojili do 

výběru soutěžících, kteří se budou ochotni a rádi účastnit 

mezinárodního kola soutěže. Před národní soutěží proběhlo 

ve škole testovací kolo soutěže, kdy učitelé, v rámci 

vyučovací hodiny, rozdali žákům úkoly a vyhodnotili, kteří z 

nich se národního kola zúčastní.’’ 
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Kdo byli účastníci (z jakých organizací)? 

‘’Podařilo se nám zapojit 3 organizace: 

- MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené ve Valašském 

Meziříčí – soutěžící a kouči  

- Základní škola pro zrakově postižené a žáky s 

vadami řeči Opava – rozhodčí 

- Radní města Kroměříž – stakeholder 

Jaká byla celková spokojenost účastníků NC? 

‘’Na konci soutěže byly všem zúčastněným stranám rozdány 

dotazníky zpětné vazby. Výsledky dotazníků i osobní 

rozhovory ukázaly velké nadšení a celkově velmi pozitivní 

hodnocení soutěže.’’ 

Jaké je vaše hodnocení NC? Změnili byste něco? 

‘’Jediná věc, kterou bychom chtěli změnit, je rozšíření 

soutěže do více škol a regionů. To všem v době pandemie 

není reálné. Atmosféra soutěže byla velmi přátelská a 

všichni se moc bavili. Už teď se těšíme na mezinárodní kolo 

soutěže!’’ 

Plány ostatních partnerů 
pro zorganizování 
národní soutěže 
 

Přesto, že by všichni partneři rádi uspořádali své 

národní kolo soutěže osobně, pro případ nezlepšující 

se situace s pandemií COVID-19, mají plán B. 

NC se mělo dle původního plánu uskutečnit na podzim roku 
2020. Kvůli COVID-19 to však partneři přeložili na začátek 
roku 2021. 

Doufají, že se podaří osobní kontakt. Pokud ne, budeme 
fungovat podle plánu B. Níže uvádíme některé plány a 
novinky týkající se národních soutěží. 

 

V Nizozemsku byly NC původně 

naplánovány na 1. prosince 2020, 

bohužel kvůli situaci s COVID-19 

byla soutěž zrušena. Nizozemsko 

se zúčastní soutěží v oboru 

pohostinství & Catering vedených Parc Spelderholt a 

Annemarie Advies & Coaching. Lentiz Lifeschool se 

zúčastní soutěže v oboru zdravotní a sociální péče. 

Nakonec jsme také diskutovali s Lentizem o možné účasti v 

soutěži v oboru elektrikář. 

Nově je soutěž v oboru pohostinství a catering naplánována 

na 26. ledna 2021. Soutěže se budou konat v hotelu Resort 

Land & Zee ve Scharendijke (provincie Zeeland, kde se také 

nachází firma PRO WORK). 

Samozřejmostí bude dodržování všech platných 

bezpečnostních opatření. Navíc soutěže, které se budou 

konat ve spolupráci se školou Lentiz, budou vzhledem k 

předpisům a opatřením probíhat na samotné škole. 

Doufáme, že se budou konat v únoru nebo březnu 2021. 

Na závěr soutěže máme nachystané certifikáty, pro 

účastníky objednané medaile a hodnocení je naplánováno 

na místě osobně a v případě potřeby také online. 

 

 

Bulharsko plánuje uspořádat 
národní kolo soutěže Skills + na jaře 
příštího roku. Doufají, že při 

dodržení všech bezpečnostních 
opatření proběhne soutěž tváří v tvář. 

Jejich účastníky budou lidé s různým postižením z 
Městského centra pro sociální rehabilitaci a integraci a ze 
sociálního centra. Účastníci jsou velmi nadšení a už se 
připravují na účast ve dvou kategoriích – zahradník a 
Catering. 

 

 Ve Španělsku jsou v přípravné fázi 

národního kola soutěže. Budou 

uspořádány dvě soutěže v oborech 

IT a hotelnictví a pohostinství. 

Odhadují, že soutěž se uskuteční na 

začátku roku 2021, nejprve proběhne 

soutěž v oboru IT, a to pravděpodobně online formou, a 

později se uskuteční soutěž tváří v tvář v oboru pohostinství.  

 

 

Slovinský partner je ve fázi přípravy 

národního kole soutěže v oborech 

pohostinství a zahradník. 

Zúčastněné strany a organizace, 

které se do soutěže zapojí, již byly kontaktovány. Soutěže 

jsou naplánovány na jaro 2021 (konec března, začátek 

dubna). 
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Itálie bude soutěžit v oborech 

zahradník a gastronomie.  První 

soutěž proběhne na Sicílii 21. 

prosince 2020 (zahradník) a na 

konci ledna 2021 (pohostinství & Catering). Soutěže se 

budou konat za přímé účasti. Italská vláda se rozhodla 

chránit studenty se zdravotním postižením tím, že navzdory 

částečnému uzavření škol, neblokuje jejich dílny, a proto 

budou soutěže probíhat normálně prezenční formou 

účastníků. New service (italský partner projektu) bude v 

soutěžích hostovat studenty workshopů CIRPE. 

 

V současné době komunikují s 

denními centry ve městě, které 

jsou ochotny s nimi spolupracovat. 

Řecký tým bude soutěžit v oborech 

zahradník a sociální péče a 

zdravotnictví. 

 

Belgický partner JKVG bude 
soutěžit v oborech IT a elektrikář. 
Původně bylo plánováno zapojit 

několik škol, ale kvůli situaci COVID-
19 se zúčastní pouze jedna škola. 

Pokud to bude možné, soutěž proběhne formou tváří v tvář 
v prosinci 2020. 

 

Partner z Turecka uspořádá face-

to-face národní kolo soutěže ve 

dvou společnostech. Soutěžit 

budou v pohostinství a IT. 

Kontaktovali již místní hotel, kde 

proběhne soutěž v oboru pohostinství, a soutěž v oboru IT 

proběhne v jedné z IT společností. Podařilo se jim najít 

účastníky, a tak budou mít 4 skupiny po 4 členech. Jejich 

NC je naplánováno na leden 2021 

  

Chorvatský partner Dante 

uspořádá soutěž v oboru 

pohostinství a sociální péče a bude 

se konat v prostorách školy. Jsou v 

kontaktu se zástupci z hotelové a turistické školy, 

pohostinství a sociální péče.  Plánované aktivity jsou 

potvrzeny a budou probíhat v prostorách školy, nicméně jim 

bylo řečeno, že kvůli současné situaci nemají nic plánovat 

až do dubna 2021. Soutěž bude organizována jako F2F 

událost. 

Soutěže Skills Plus jsou navrženy speciálně pro 
cílovou skupinu, od lidí s tělesným postižením 
až po lidi s mentálním postižením. Je 
organizována skutečně inkluzivní soutěž, což 
znamená, že v týmech soutěží talenty různých 
úrovní, kteří se vyrovnávají se všemi druhy 
postižení. 

 

Zjistit více 

https://www.skillsplus.eu/  

https://www.facebook.com/paraskillscompetitions  

 

Podpora Evropské komise při tvorbě této publikace nepředstavuje 

souhlas s jejím obsahem, který odráží pouze názory autorů a Evropská 

komise nemůže být považována za odpovědnou za jakékoliv využití 

informací obsažených v této publikaci. 

https://www.skillsplus.eu/
https://www.facebook.com/paraskillscompetitions

