
Propozice krajského kola 

„1. ročník Distančního sportování SŠ“ 

Pořadatel: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín  

Termín 5.–30. dubna 2021 

Místo: - libovolné sportoviště nebo příroda 

Účastníci: - všichni, kteří mají chuť se hýbat a pomoci tím zvířatům v ZOO Zlín 

Kategorie: - žáci SŠ a přátelé středních škol ve věku 13 let a starší 

Přihlášky: - 1 zástupce školy pošle e-mailem na adresu zoo@oazlin.cz nejpozději do středy 
31. 03. 2021 přihlášku, ve které uvede svůj kontakt a celkový počet studentů 
své školy (pro účel vyhodnocení soutěže - viz Ocenění)  

- po uzávěrce přihlášek vytvoří pořadatel každé škole v aplikaci Strava club, za 
který budou zástupci školy soutěžit a podílet se tak na podpoře ZOO Zlín. Název 
klubu a doplňující informace obdrží škola 1. 4. 2021 na zaslaný kontaktní e-mail. 
Pro přihlášené zástupce školy proběhne 1. 4. 2021 ve 20:00 nepovinné 
neformální online setkání v MS Teams k zodpovězení případných dotazů.  

- v případě jakýchkoliv dotazů použijte, prosím, výše uvedenou mailovou adresu 

Účast školy: - do soutěže se zapojí co nejvyšší počet aktivních studentů, zaměstnanců a přátel 
dané školy  a to v období od 5. 4. do 30. 4. 2021  

- aktivním účastníkem soutěže je ten, kdo absolvuje ve stanoveném období 
alespoň jeden „run“ v kalendářním týdnu 

Pravidla: - cílem pohybové výzvy je absolvovat chůzi nebo běh a následně je zadat, 
v duchu fair-play, do aplikace Strava (obojí se zadává jako run) 

- hodnocení škol probíhá následujícím způsobem:  každá škola získá každý týden 
1) 1 bod za každého aktivního (zadávajícího) účastníka (max. 100 bodů)  
2) počet bodů, odpovídající průměrnému počtu naběhaných kilometrů na 

jednoho studenta školy (celkový počet km klubu/počet všech studentů 
školy) 

Z celkového počtu bodů vytvoří a zveřejní pořadatel každý týden pořadí škol. 
V soutěži celkově zvítězí škola s nejnižším součtem pořadí ze všech čtyř týdnů; 
při rovnosti rozhoduje průměrný počet zapojených účastníků na jednoho 
studenta školy. 

- účastníci sportují na vlastní nebezpečí a jsou povinni dodržovat aktuální 
nařízení vlády ČR, týkající se pohybu osob 

Ocenění: - tři nejúspěšnější školy budou odměněny: za celkové 1. a 2. místo získá škola 
možnost bezplatné návštěvy ZOO Zlín s výukovým programem (max. 30 žáků), 
dále tři nejlepší školy obdrží děkovné vajíčko nandu Darwinova s potiskem 
a pohár (pořádající škola se případné odměny dopředu vzdává)  

- všechny zapojené školy obdrží děkovný list od ZOO Zlín 
- na základě výstupů (počtu naběhaných km) z aplikace Strava podpoří finančně 

partneři projektu zvířata v ZOO Zlín 
- největší odměnou pro všechny účastníky bude aktivní podpora ZOO Zlín 

 Mgr. Radka Stuchlíková, Mgr. Zdeněk Lukovics 

 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín 


